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.رکنم زا 
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.37 یگدنز ؛ هقف و  تسورف : 

5-64-6612-600-978 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
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ناریا اه --  هناخ  هوهق  عوضوم : 
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ق9 ع4 1395  / DSR65 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/0044 ییوید :  يدنب  هدر 

4212291 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هدکشهوژپ نخس 

یمالسا یگدنز  کبس  یگدنز و  هقف و 

: دراد ماگ  هس  تخانش  هلحرم  رد  یعامتجا  یگدنز  ندش  یمالسا 

لجوزع دنوادخ  ناسنا و  طباور  يدرف و  ياه  تیلاعف  رد  رکنم  فورعم و  تخانش 

يداصتقا تالماعم  یعامتجا و  طباور  هزوح  رد  رکنم  فورعم و  تخانش 

.تلم تلود و  طباور  رد  رکنم  فورعم و  تخانش 

، يدابع طباور  تیوقت  حالـصا و  هدـمآ و  دـیدپ  ناققحم  ناملاع و  طسوت  یناوارف  رادـم  قالخا  ياهـشهوژپ  یقـالخا  یهقف ، ياـه  تیلاـعف  لوا  ماـگ  رد 
.تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  لاعتم  دنوادخ  اب  ناسنا  یتفرعم  یتدیقع و 
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ياـه شهوژپ  یملع و  راـثآ  زا  یخرب  دوـجو  اـب  هک  تسا  يراـک  يداـصتقا ، تـالماعمو  یعاـمتجا  طـباور  رد  رکنم  فورعم و  تخانـش  ینعی  مود  ماـگ 
صاخ فانصا  هزوح  رد  شراگن  شهوژپ و  هب  یگدنز » هقف و  ياه  باتک  هلسلس  .تسا  هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  فنص  ره  هب  یصصخت  هاگن  اب  دنمشزرا 

ار یتامدخ  و  یعیزوت ، يدیلوت ، فلتخم  لغاشم  ناراکردنا  تسدو  یفنص  هیداحتا  ره  یمالسا  بادآ  یقالخا و  یهقف و  ياهدیابن  اهدیاب و  دراد و  هجوت 
.دناد یم  شیوخ  یناسر  عالطا  شراگن و  شهوژپ و  روحم 

ياضر يوس  هب  ماگ  نیرتالاب  تلم  تلود و  طباور  ندش  یمالـسا  دراد ، صاصتخا  اه  تموکح  مدرم و  طباور  هب  رکنم  فورعم و  تخانـش  رد  موس  ماگ 
.تسا ریذپ  ناکما  ترتع  نآرق و  نیناوق  ربارب  رد  تلم  تلود و  میلست  یهلا و  يربهر  زا  يوریپ  هیاس  رد  دوشیم و  بوسحم  لاعتم  دنوادخ 

مالـسالا هجح  بانج  طسوت  یگدـنز  هقفا و  یـشهوژپ  حرط  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داتـس  ياـه  تیلاـعف  زاـغآ  اـب  ياه 1372 ش  لاس  دودـح  رد 
دمحم خیش  جاح  نیملسملاو 

ییاهباتک هعومجم  نیودت  فیلأت و  حرط ، فده  .دش  يزیر  یپ  مق ، مالّسلا ) هیلع   ) مولعلارقاب هدکشهوژپ  رد  هداز ، حالف  نیسح 
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دودـح فیلأت  یگنهرف  داهنود  نیا  یگنهامه  اب  .دوب  روشک  نایرازاب  يداصتقا و  نوگاـنوگ  لـغاشم  فانـصا و  يارب  یمالـسا  ماـکحا  بادآ و  هنیمز  رد 
.تفریم رامـشب  لغاشم  مارح  لالح و  یعرـش و  ماکحا  تخانـش  هنیمز  رد  نیدتم  نایرازاب  هب  یبوخ  کمک  زاغآ  ياهلاس  رد  هعومجم  نیا  زا  دـلج  تسیب 

.دماین مهارف  يرثا  فانصا  يرایسب  یهقف  ماکحا  هنیمز  رد  دنام و  مامتان  فلتخم  لیالد  هب  مه  راک  نیا  اه  حرط  زا  رگید  يرایسب  لثم  اما 

یهن فورعم و  هب  رما  داتس  مرتحم  ریبد  يریگیپ  تامدخ و  عیزوت و  دیلوت و  ياه  شخب  رد  مرتحم  هبسک  زا  يرایسب  هقالع  رازاب ، ندش  یمالـسا  ترورض 
یبتک نیودتو  فیلات  دش و  لاس 1393 ش  رد  يدربراک  یشهوژپ  حرط  نیا  ددجم  يایحا  ببس  یلاعلا  هزع  ماد  رگرز  نیملسملاو  مالـسالا  هجح  رکنم  زا 

.تفرگ رارق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  هدکشهوژپ  راک  روتسد  رد  فانصا  هقف  هنیمز  رد  رگید 

هداز و حالف  نیـسح  دـمحم  مالـسا  جـجح  یمارگ  ناردارب  یهقف  یملع و  تراظن  داتـس و  تیامح  تیادـه و  اب  اه  شهوژپ  نیا  نیزاـغآ ، ياـه  لاـس  رد 
زا سپ  رگید  راب  کنیا  .دمآ  مهارف  نآ  زا  رتفد  دنچ  تسیب و  تفرگ و  لکش  روپ  يدهم  دومحم 
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يولع و یقت  دـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  بانج  تراظن  یهلا و  قیفوت  هب  هدـنام  نیمز  رب  مامتان و  راک  نیا  لاس ، هدراـهچ  دودـح 
.دوش یم  يریگیپ  فورعم  هب  رما  هدکشهوژپ  رد  مق  هیملع  هزوح  يالضف  زا  یهورگ  يراکمه 

.دنـسانشب ار  یفنـص  تارکنم  فورعم و  تسا  مزال  دنراد و  یهلا  نیناوق  ماکحا و  هب  زاین  دوخ  هفیظو  ماجنا  رد  لغاشم  نابحاص  مرتحم و  فانـصا  هشیمه 
هقفتو دریگ  رارق  یملع  یهقف و  يرگنزاب  دروم  زور  ياهزاین  ساسا  رب  ماکحا  هک  دوش  یم  ببس  راک  بسک و  هزوح  رد  اه  ینوگرگد  یفنص و  تالوحت 

رد هدشنراک  تاعوضوم  نابهگن  ياروش  بوصم  نیناوق  دیلقت و  راوگرزب  عجارم  يواتف  زا  هدافتـسا  ابرگیدراب  ور  نیا  زا  .دـبای  ترورـض  دـیدج  داهتجاو 
: تسا حرش  نیدب  لاس 1393 ش  ياه  شهوژپ  نیوانع  .دش  دیلوت  قیقحت و  دیدج  رثا  تسیب  تفرگ و  رارق  یشهوژپ  همانرب 

رهاوج الط و  فنص  ماکحا 

هارمه نفلت  ماکحا 

يا هنایار  ياه  يزاب  ماکحا 

ینار سوبوتا  فنص  ماکحا 

شرفولبات شرف و  فنص  ماکحا 

14 ص :

اه هناخ  هوهق  www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 157زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


( ناجارس  ) شفک فیک و  فنص  ماکحا 

ناشورف یهام  فنص  ماکحا 

نارشان فنص  ماکحا 

كاشوپ فنص  ماکحا 

نایاونان فنص  ماکحا 

تنرتنیا هنایار و  فنص  ماکحا 

ناشورف هدنرپ  ناگدنرپ و  فنص  ماکحا 

ناشورف هیذغا  فنص  ماکحا 

اهکراپ فنص  ماکحا 

راک بسک و  یمومع  ماکحا 

اه هناخ  هوهق  فنص  ماکحا 

یکیرتکلا فنص  ماکحا 

یهایگ وراد  يراطع و  فنص  ماکحا 

يریوصت یتوص و  مزاول  فنص  ماکحا 

اه همیب  ماکحا 

صاصتخا اه  هناخ  هوهق  ماکحا  هب  هدـمآ  دـیدپ  يراصنا  برع  یلعنیـسح  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  یمارگ  ردارب  شالت  اب  هک  یگدـنز  هقفزارتفد و  نیا 
براجت هئارا  اب  مرتحم  ناراکردنا  تسد  ناققحم و  میراودیما  تسا و  هتفای 
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.دننک يرایرثا  نیا  لیمکت  رد  ار  ام  شیوخ  یعرش  لئاسمو 

یم فورعم ، هب  رما  ياهداتـس  نالؤسم  فانـصا و  جیـسب  روشک ، فانـصا  یهارمه  يوزوح و  ناققحم  يرایو  اناوت  اناد و  دنوادخ  زا  قیفوت  تساوخرد  اب 
.تشادرب رتدنلب  ییاه  ماگ  قح  ترضح  ياضر  بسک  يداصتقا و  تافلخت  مرج و  شهاک  هعماج ، یناور  شمارآ  رازاب ، ندش  یمالسا  يوس  هب  ناوت 

هیقب ترـضح  تیاده  اب  یمالـسا و  بان  هقف  هیاس  رد  یعامتجا و  يدرف و  یگدنز  رد  نآ  يارجا  اه و  شخب  مامت  رد  یهلا  ماکحا  تخانـش  اب  میراودـیما 
.هللا ءاش  نا  .ددرگ  مکاح  ملاع  رسارس  رد  تلادع  دیحوت و  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هبرما  هدکشهوژپ  مق 

كالپ 355 هچوک 12  هیمس  نابایخ 

Al-adl.ir info@al-adl.ir
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همدقم

یلاع هب  تفر و  شیپ  هب  اه  هصرع  همه  رد  نآ ، زا  هنیهب  هدافتسا  رد  ناوت  یم  هک  تسا ، رشب  يارب  ریظن  یب  اهبنارگ و  يا  هیامرس  تصرف ، تقو و  کش  یب 
( اه هظحل  اه و  هیناث  اه و  هقیقد  هکلب  اه ، لاس  اه و  هام  اهزور و  اه ، تعاس  اه ، تصرف  ینعی  تقو ،  ) .تشگ لیان  يونعم  يدام و  تاجرد  نیرت 

داعبا همه  رد  يزوریپ  هب  و  دسرب ، یلاع  فادها  هب  نآ  وترپ  رد  دـناوت  یم  وا  و  دوش ، یم  رـشب  بیـصن  هک  تسا  یقیفوت  نیرت  گرزب  تقو ، زا  يریگ  هرهب 
فیرعت تسالط ؛» تقو  : » دـنیوگ یم  هک  نیا  .درک  هسیاقم  نآ  اـب  ناوت  یمن  ار  زیچ  چـیه  شزرا  هک  تسا  یجنـس  نارگ  باـن و  رهوگ  تقو  .دـبای  تسد 

رترب هام  رازه  زا  نآرق ، قباطم  هک  ردق  بش  زج  هتفاین ، تقو  شزرا  شجنس  يارب  ار  يزیچ  يدعس  .تسین  یحیحص 
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: تسا

دوبر رد  نمز  يراگزور  اضق 

دوب ردق  بش  یپ  زا  شزور  ره  هک 

فیح سوسفا و  هب  عیاض  رمع  نکم 

فیض تقولا  تسا و  زیزع  تصرف  هک 

تقو ینعی  دوش ؛ هدافتـسا  نطاب  رهاظ و  یقرت  دـشر و  يارب  نآ  زا  هک  نیا  رب  طورـشم  تسین ؛ رتالاب  نآ  زا  يا  هیامرـس  هک  تسا  ناـسنا  رمع  ناـمه  تقو ،
دوخ ياعد  زا  يدنب  رد  مالّسلا ) هیلع   ) داّجس ماما  ساسا ، نیمه  رب  .تسا  یتخب  هریت  ّرش و  هلیـسو  هکلب  تسین ، هیامرـس  اهنت  هن  هنرگو  ددرگ ، یقرت  نابدرن 

: دیامرف یم  دنوادخ  هب 

فرـص وت  تعاطا  هار  رد  مرمع  هک  یماگنه  ات  ینالوط  رمع  َکَیِلا ؛ ِینـِضبقاف  ِناطیَّشِلل  ًاعَترَم  يِرمُع  َناک  اذِاَف  َِکتَعاط ، ِیف  ًَهلذـِب  يِرمُع  َناکام  ِینرِّمَع  «َو 
.(1)« ریگب تباذع  نتفرگ  یشیپ  زا  لبق  ار  مناج  ددرگ ، ناطیش  هاگارچ  مرمع  هاگره  و  نک ، اطع  نم  هب  دوش 

، دش لیاق  شزرا  دوخ  تقو  يارب  هک  سکره  یلک  روط  هب 
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تکاله هاچرد  هدرک و  تخب  هریت  ار  دوخ  ًاعطق  دومن ، لطاب  لطاع و  ار  نآ  سکره  و  دیسر ، ییاج  هب  درک ، حیحص  هدافتسا  تیّدج  یهاگآ و  اب  نآ  زا  و 
.تسا هتخادنا 

ار شا  یگدنز  ياه  تعاس  نامیا  اب  ناسنا  دیامرف : یم  ایند  رد  ناسنا  هرمزور  یگدـنز  رد  يداش  تذـل و  تیمها  هرابرد  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما ،
ناماس یگدـنز و  هنیزه  نیمأت  قیرط  رد  ار  یـشخب  دزادرپ ؛ یم  ناهج  راگدـیرفآ  اب  طابترا  يرارقرب  ادـخ و  اب  تاجانم  هب  ار  یـشخب  دـنک : یم  شخب  هس 

شمارآ لالح و  ياه  تّذـل  زا  يریگ  هرهب  تحارتسا و  يارب  ار  رگید  شخب  و  دریگ ؛ یم  راک  هب  بکرم ] نکـسم و  ساـبل ، اذـغ ، دـننام   ] شاـعم هب  نداد 
ندرک دابآ  تدابع و  و  شاعم ، نیمأت  دشاب : دروم  هس  نیا  زا  یکی  رد  زج  شتکرح  هک  تسین  حیحـص  دنمدرخ  يارب  و  دنیزگ ، یم  رب  ناور  حور و  شخب 

(1) .مارح ریغ  شیاسآ  تّذل و  زا  يریگ  هرهب  ای  ترخآ 

یتح .تسا  یناور  تشادهب  ياه  صخاش  زا  یکی  دوخ  هک  دوش ؛ یم  یگدنزرـس  طاشن و  ثعاب  تغارف ، تاقوا  زا  هدـش  يزیر  همانرب  بولطم و  هدافتـسا 
تغارف تاقوا  .دهد  یم  شیازفا  زین  ار  اه  نآ  ینهذ  يرادهاگن  يریگدای و  تردق 
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یم رامش  هب  ناناوج  ناناوجون و  دوجو  فلتخم  داعبا  نوگانوگ و  ياهدادعتسا  ییافوکش  دشر و  يارب  رتسب  نیرت  بسانم  وس  کی  زا  هک  تسا  يا  هدیدپ 
اب شناد  یهاگآ و  اب  رگا  نیاربانب ، .دشاب  یعامتجا  يدرف و  ياه  يراک  هزب  یعامتجا و  تالکشم  زا  يرایـسب  زاس ، هنیمز  دناوت  یم  رگید  ییوس  زا  دیآ و 
هک ارچ  دش ؛ میهاوخ  التبم  يریذپان  ناربج  ياهررض  تامدص و  هب  میشاب ، هتشادن  نآ  اب  ییورایور  يارب  مظنم  هدیجنس و  يا  همانرب  میوشن و  ور  هبور  نآ 

ياوق رد  لالتخا  هنیمز  هدـش ، یناور  راشف  ای  بارطـضا  شیازفا  ثعاب  نآ ، زا  رتمک  ای  یتعاس  ولو  هرمزور ، یگدـنز  رد  تغارف  تاقوا  زا  یلقادـح  نادـقف 
.ددرگ یم  هجاوم  يدج  لکشم  اب  قالخ  دلوم و  رکفت  رد  درف  دروآ و  یم  مهارف  ار  یکاردا  یسح و 

هنافـسأتم .داد  رارق  رظن  دروم  زین  ار  يدـنیاشوخان  تیعقاو  دـیاب  دراد ، هک  ییاه  يدنمـشزرا  تغارف و  تاـقوا  شخبتاـیح  مهم و  ياـهریثأت  همه  راـنک  رد 
زا يرو  هرهب  رد  یهیجوت  یـشزومآ و  ياـه  هماـنرب  ندوبن  تغارف ، تاـقوا  هب  تبـسن  ناـناوج  ناـناوجون و  نهذ  رد  تبثم  شرگن  مدـع  هلمج  زا  فلتخم ،

هک تسا  حضاو  رپ  ددرگ و  یم  يددعتم  یعامتجا  ياه  بیسآ  بجوم  اه ، یگمانرب  یب  اه و  یفیلکتالب  و  دازآ ، ياه  تصرف 
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.دراد دوجو  میقتسم  يا  هطبار  تغارف  تاقوا  زا  حیحص  يرادرب  هرهب  مدع  یعامتجا و  تافارحنا  نایم  دراوم  بلاغ  رد 

تکراشم يراکمه و  اب  ددرگ و  میظنت  هیهت و  عماج  ياه  همانرب  هک  تسا  يرورض  رایـسب  تغارف ، تاقوا  تیمها  تیـساسح و  نتفرگ  رظن  رد  اب  نیاربانب ،
.میروآ مهارف  ناناوجون  ناناوج و  تغارف  مایا  رد  ار  يریذپ  بیسآ  عون  ره  زا  يریگشیپ  هنیمز  اه ، تصرف  نیا  يزاسروراب  يرو و  هرهب  رد  نایبرم  ایلوا و 

همانرب مدع  ای  یگمانرب  یب  رثا  رب  هک  موهفم  نیا  هب  دوش ؛ یم  هدید  ناناوج  تغارف  نارذـگ  هوحن  رد  یتغارف  ألخ  یعون  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآدای 
اذل .دوش  یم  هدید  ناناوج  تغارف  تاقوا  ندرک  رپ  دروم  رد  هدوهیب  ینارذـگ  تقو  يراک و  منادـن  یمگردرـس ، یجیگ ، یعون  هبناج ، همه  قیقد و  يزیر 

هک دنور  یم  ییاه  هناخ  هوهق  ای  هفاک  هب  دنشاب ، دوخ  ناتسود  رانک  رد  ار  یتاعاس  رت  تحار  دنناوتب  هک  نیا  يارب  ناناوج  رثکا 

تسا و مزال  دـیفم و  هرفن  دـنچ  ياه  طیحم  رد  وگ  تفگ و  یعامتجا و  طباور  یلک  روط  هب  هک  ارچ  دـشاب ؛ راذـگریثأت  اه  نآ  هدـنیآ  طباور  رب  دـناوت  یم 
وگ تفگ و  ناش  هقالع  دروم  تاعوضوم  هرابرد  مه  رانک  رد  هیـشاح  یب  ملاس و  ياه  طیحم  رد  دـنناوتب  ناناوج  هک  دوش  مهارف  هعماـج  رد  ییاـضف  دـیاب 

لدابت دننک و 
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نیمه هک  دراد  دوجو  ام  يرهـش  یملع و  ياه  طیحم  رد  رتمک  ییاضف  نینچ  نونکا  مه  هنافـساتم  اما  دـنوش ؛ انـشآ  يدـیدج  دارفا  اـب  دنـشاب و  هتـشاد  رظن 
.دنربب هانپ  اه  هفاک  هب  گرزب  ياهرهش  رد  صوصخ  هب  ناناوج ، هدش  بجوم  هلئسم 

ندـش عمج  يارب  اه  هناخ  هوهق  لثم  ییاه  طیحم  میدـق  زا  هک  ارچ  تسا ؛ ریذـپانراکنا  یتیعقاو  هعماج  رد  فلتخم  ياه  ناروتـسر  اه و  پاش  یفاـک  دوجو 
تیلاعف دنناوتب  ناناوج  هک  درک  داجیا  اه  هفاک  نیا  رد  ار  يدـیدج  مارآ و  طیحم  دـیاب  یلو  هتـشاد ؛ دوجو  تفگ  پگ و  يراک و  زور  کی  زا  سپ  مدرم ،

هب ار  ام  یگنهرف  نالوئسم  دیاب  اه  هفلؤم  نیا  .دنریگب  ارف  ار  يزیچ  دنناوتب  دننک و  هبرجت  ار  هتشذگ  رد  اه  یناوخ  هلاقن  نوچمه  يدیدج  يرنه  یگنهرف و 
، اهزیم نامدـیچ  عون  يرامعم ، کبـس  نادنورهـش  يارب  طیحم  نیا  شمارآ  ظفح  نمـض  دـننک و  تراظن  اه  پاش  یفاک  رب  رت  شیب  هک  دـنراداو  رکف  نیا 

نمض هتخادرپ و  نآ  یسانش  بیـسآ  هب  ناریا ، رد  هناخ  هوهق  هنیـشیپ  نایب  اب  باتک  نیا  رد  ام  .دننک  فیرعت  ار  زور  هب  دیدج و  ياهرنه  یقیـسوم و  کبس 
.میا هدرک  نایب  ار  فنص  نیا  هب  طوبرم  یعرش  ماکحا  ناکشزپدید ، زا  تایناخد  نایلق و  زا  هدافتسا  ياهرطخ  نایب 
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اه نآ  ياهدرکراک  اه و  هناخ  هوهق  هنیشیپ  لوا : لصف 

ناریا رد  هناخ  هوهق  ِلّوحت  ِریس  . 1

زا یعطاقم  رد  هدروخ و  دنویپ  ام  یعامتجا  گنهرف  اب  ریخا ، هدس  دنچ  یط  هک  اهداهن ، نیا  زا  یکی  .تسا  ددعتم  یعامتجا  ياهداهن  زا  لّکشتم  هعماج  ره 
هشوگ و رد  میدق  رد  .تسا  هدنارذگ  رس  زا  ریخا ، نورق  رد  ار  یتالِوحت  ناریا ، رد  یعامتجا  داهن  نیا  .تسا  هناخ » هوهق  ، » هتشاد يریگمـشچ  قنور  نامز ،

نیرت باذج  نیرتهب و  يرهش ، نورد  میدق  ياه  هناخ  هوهق  .دوب  ریاد  ییاه  هناخ  هوهق  يرهش ، نایم  ياه  هاگلزنم  اه و  هار  رس  رد  ناریا و  ياهرهش  رانک 
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اه نآ  نایرتشم  دنتـشادن و  صاصتخا  صاخ  یفنـص  هتـسد و  هب  ًالومعم  اه  هناخ  هوهق  نیا  .دـندوب  تغارف  تاقوا  ندـنارذگ  يارب  اهرهـش  یمومع  نکاـما 
.دنتفر یم  اه  هناخ  هوهق  نیا  هب  ماش  ای  راهان  ای  هناحبص  ندروخ  نایلق و  ندیشک  ياچ و  ندیشون  يارب  هک  دندوب  ینارذگهر 

هب دـش و  ناریا  دراو  اهزرم  جراخ  زا  داهن ، نیا  .ددرگ  یمرب  .ق )  984-930  ) يوفص لوا  بسامهط  تنطلس  هرود  هب  ناریا ، رد  هناخ  هوهق  لیکـشت  هقباس 
هب رهش ، نیا  ناهفـصا ، هب  نیوزق  زا  يوفـص  تختیاپ  لاقتنا  اب  .ق )  1038-996  ) لوا سابع  هاش  هرود  رد  .دـیدرگ  نیجع  یناریا  ننـس  بادآ و  اب  جـیردت 

هدش هتفگ  یتح  .دیدرگ  نآ  ناوارف  قنور  بجوم  ناریا ، یعامتجا  ِروهظون  ِداهن  نیا  هب  لوا  سابع  هاش  ناوارف  هجوت  .دـمآرد  داهن  نیا  یلـصا  زکرم  ناونع 
.دندرک یم  ییاریذپ  هاشداپ  نانامهم  زا  اج  نآ  رد  هدرب و  اه  هناخ  هوهق  هب  ار  دوخ  ِّمهم  یجراخ  نانامهیم  یخرب  يوفص ، هاشداپ  نیا  هک 

مه یگنهرف  هغبـص  ياراد  هناخ  هوهق  هک  دوب  نامز  نیمه  زا  .تشاد  همادا  يوفـص  تموکح  ینایاپ  هدس  رد  لوا و  سابع  هرود  زا  دعب  اه  هناخ  هوهق  قنور 
ِضرعم رد  ار  دوخ  ياه  هدورس  هدمآ و  درگ  اج  نآ  رد  ینارعاش  هک  نآنچ  دیدرگ ؛
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یم دّدرت  اج  نآ  هب  تغارف  تاقوا  ِندنارذگ  يارب  نارو  هشیپ  فَرِح و  لها  هژیو  هب  مدرم ، هدوت  جـیردت ، هب  یلو  دـنداد ؛ یم  رارق  نارگید  داقتنا  ندـینش و 
يرگید دوب و  هناخ  هوهق  یکی  هک  دمآ  دوجو  هب  ندیـشون  ندروخ و  ینارذـگ ، تقو  حـیرفت ، يارب  عمجت  زکرم  ود  ناریا ، هب  ياچ  دورو  زا  دـعب  .دـندرک 

لدبم هعماج  نییاپ  طسوتم و  ياهرشق  عمجت  لحم  هب  هناخ  هوهق  اما  دنتفرگ ؛ هلصاف  مدرم  زا  هدش و  هداد  قوس  هناخیاچ  يوس  هب  فارشا  نایعا و  هناخیاچ ،
.دندرک یم  دمآ  تفر و  اج  نآ  هب  راشقا  فانصا و  مامت  زا  اذل  دیدرگ و 

؛ دندروآ تسد  هب  ار  هتشذگ  قنور  يدودح  ات  ناریا  ياهرهش  تشگزاب و  ناریا  هب  یـسایس  تابث  هک  يرمق   13 نرق لیاوا  رد  اهراجاق  ندمآ  راک  يور  اب 
نیا 1264-1313ق )  ) هاش نیدلارـصان  نامز  رد  هک  نآ  ات  دوب  دوعـص  هب  ور  دـنور  نیا  .دـندش  افوکـش  رگید  راب  يرهـش ، يداهن  ناونع  هب  زین  هناـخ  هوهق 

.دیسر (1) دوخ  جوا  هب  قنور 

اه هناخ  هوهق  يریگ  لکش  رب  رثوم  لماوع  . 2

، اه هناخ  هوهق  يریگ  لکش  رب  رثوم  مهم و  لماوع  زا  یکی 
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ناهفصا نارهت و  نوچ  یـسایس ، ياهرهـش  رد  اه  ناکم  نیا  دش  ببـس  اه  هناخ  هوهق  رد  يداصتقا  یـسایس و  راکفا  اه ، هشیدنا  لدابت  .دوب  یـسایس  لئاسم 
ای هرفن  ود  ياهوگ  تفگ و  اهرادید و  رد  دنتفر و  یم  دوخ  صوصخم  ياه  هناخ  هوهق  هب  یعامتجا  تاقبط  اه و  هورگ  همه  ابیرقت  .دـنبای  يرت  شیب  قنور 
یم مه  عالطا  هب  دـندناخرچ و  یم  ناهد  هب  ناهد  زین  ار  تکلمم  رهـش و  هلحم ، رابخا  هک  دـندش  یم  ربخ  اب  رگیدـکی  زور  لاـح و  زا  طـقف  هن  هرفن ، دـنچ 
.دوب هناخ  هوهق  یحیرفت  یطابترا و  درکراک  درک ، یم  اههناخ  هوهق  بذـج  ار  يدایز  نایرتشم  ناهاوخاوه و  هچنآ  یـسایس ، لئاسم  زا  ادـج  اما  .دـندناسر 

، هدنارذگ هناخ  هوهق  رد  ار  دوخ  بش  زور و  زا  یتاعاس  اه  نآ  اریز  دوب ؛ نادرم  راک  بسک و  یتح  تغارف و  تاقوا  ندنارذگ  يارب  یناکم  روکذـم ، داهن 
دتس داد و  هب  اج  نآمه  رد  یهاگ  دنتشاذگ و  یم  نایم  رد  نانآ  اب  ار  دوخ  راک  بسک و  تالکشم  دنتسشن ؛ یم  وگ  تفگ و  هب  دوخ  نانیـشنمه  نارای و  اب 
یم نآ  رد  ار  دوخ  گنهرف  خـیرات و  زا  ییاه  هشوگ  دـندش و  یم  ربخاب  دوخ  راـید  رهـش و  عیاـقو  زا  ناـکم ، نیا  رد  .دـنتخادرپ  یم  روما  لـصف  لـح و  و 

یشاقن دننام  يا  هژیو  ياه  یمرگرس  اهرنه و  هوالع ، هب  .دنتخانش 

26 ص :

اه هناخ  هوهق  www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 157زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب (1) رارقرب  اج  نآ  رد  یلاّقن  ياه و  ناخ  هوهق 

اه هناخ  هوهق  یعامتجا  یگنهرف  ياهدرکراک  . 3

هراشا

.دوب يرکـشل  يروشک و  يرابرد  لاجر  نارعاش و  نابیدا و  هعماج ، هفرم  ياهرـشق  زا  نارذگـشوخ  مدرم  ندمآدرگ  يارب  یلفحم  زاغآ ، رد  اه  هناخ  هوهق 
هشیپ تعنص و  راک و  لها  صوصخ  هب  هورگ  هقبط و  ره  زا  مدرم  اهرهـش ، همه  رد  نآ  نتفای  هعـسوت  مدرم و  هدوت  نایم  هناخ  هوهق  نتفرگ  هشیر  اب  نامزمه 

: دوب رارق  نیا  زا  هناخ  هوهق  یعامتجا  یگنهرف و  ياهدرکراک  نیرت  هدمع  .دندروآ  یم  يور  نآ  هب 

تغارف تاقوا  ندرک  رپ  فلا )

یمهم شقن  يرـشق  ره  زا  مدرم  تغارف  تاـقوا  ندرک  رپ  رد  نویزیولت  ویدار و  دـننام  يزورما ، یطاـبترا  لـیاسو  باـیغ  رد  ناـمز و  نآرد  اـه  هناـخ  هوهق 
رگیدکی زور  لاح و  زا  دـندش و  یم  عمج  دوخ  تغارف  تاقوا  رد  هنازور و  راک  زا  ندیـشک  تسد  زا  سپ  رکفت ، زرط  ره  اب  هورگ و  ره  زا  مدرم  .دنتـشاد 

.دندش یم  ربخاب 

ياهدرکراک هب  زیچره  زا  شیب  هناخ  هوهق  قنور  هک  اج  نآ  زا 
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، رتأت امنیـس ،  ) حیرفت عونتم  دـیدج و  لاکـشا  جاور  زین  نویزیولت و  ویدار و  نوچمه  نیون ، یطابترا  لیاسو  ندـمآ  اب  دوب ، هتـسباو  نآ  یحیرفت  یطابترا و 
(1) .دش هتساک  ناشنایرتشم  دادعت  اه و  هناخ  هوهق  تیمها  زا  جیردت  هب  یشزرو و )...  هاگشاب  كراپ ، یقیسوم ، ترسنک 

یبهذم ياه  نامرآ  اب  ماگمه  ب )

يرنه یگنهرف - ياه  همانرب  دـندوب و  مدرم  ۀـماع  ياه  شیارگ  اه و  نآمرآ  اب  ماگمه  هارمه و  امومع  يدوجو  هلکاش  یگنهرف و  ظاحل  زا  اـه  هناـخ  هوهق 
رپ رایسب  اه  هناخ  هوهق  ياضف  رد  بهذم  شقن  .دندرک  یم  نیودت  میظنت و  لاس  رد  ازع  دیع و  ياهزور  یمالسا و  یناریا - ياهرامـش  لاس  قباطم  ار  دوخ 

، رفص مرحم و  يراوگوس  ياه  هام  رد  ناراد  هناخ  هوهق  زا  یخرب  .دنتشاد  رواب  تخس  يراوگوس  مایا  رد  یبهذم  لامعا  يارجا  هب  نایچ  هوهق  دوب و  گنر 
هوهق ناضمر ، هام  رد  .دنتسب  یم  هایس  هینیـسح  هیکت و  نوچمه  ار  دوخ  ياه  هناخ  هوهق  ینید ، ناگرزب  نایاوشیپ و  تلحر  تداهـش و  ياهزور  رد  هژیو  هب 

بش هژیو  هب  یبهذم ، دایعا  ياه  بش  رد  .دنتشاد  یم  هگن  زاب  رحس  ات  دندوشگ و  یم  راطفا  ماگنه  دنتسب و  یم  اهزور  ار  اه  هناخ 
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یم یناغارچ  دنتـسب و  یم  نیذآ  ار  اه  هناخ  هوهق  مالّـسلا ،) هیلع   ) یلع نانموملاریما  ترـضح  دالیم  و  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماـما  دـالیم 
.(1) دنتخادنا یم  هار  يداش  مزب و  سلاجم  اه  نآ  زا  یخرب  دندرک و 

يرصب یعمس و  طابترا  ج )

یگدنلاب دشر و  هب  یمسجت ) رنه  « ) یشاقن  » و یمالک ) رنه  « ) يرونخس یلاقن و   » ینعی یمـسجت ، یمالک و  ياهرنه  زا  مهم  بتکم  ود  هناخ ، هوهق  داهن  رد 
.دندش تیبرت  یگرزب  نادنمرنه  اهرنه  نیا  زا  کیره  رد  دیسر و 

مرگ و ینایب  نیگنهآ و  هدیجنـس و  یمالک  اب  ار  یبهذـم  یخیرات و  هبـش  یخیرات ، ياه  هعقاو  ینید و  یلم ، یموق ، ياه  هسامح  زا  ییاه  ناتـساد  نـالاقن ،
ياقلا اه و  هعقاو  ییامنزاب  اه و  نآتـساد  لقن  رد  نانآ  .دـندرک  یم  تیاور  لقن و  یـصوصخ ، ياه  لفحم  اـی  یمومع  ياـهاضف  رد  مدرم و  ناـیم  رد  اـسر 

.دندوب رنه  قوذ و  بحاص  راتفر ، تاکرح و  دیلقت  اه و  هعقاو  شیامن  زرط  نایب ، هویش  رد  دنتشاد و  یناوارف  رنه  دادعتسا و  زیگنا ، ناجیه  ياهدادخر 

گنر یشاقن  یعون  .دوش  یم  بوسحم  ناریا  رد  یشاقن  نهک  ینییآ و  یتنس ، ياه  کبس  وزج  ياه  ناخ  هوهق  یشاقن 
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یـشاقن زا  يریذـپرثا  اب  ینید و  یمدرم و  رنه  ياه  تنـس  ساـسا  رب  تیطورـشم ، شبنج  نارود  رد  هک  تسا  یبهذـم  یمزر ، ياـه  نومـضم  اـب  ینغور  و 
یگنهرف و هوجو  هدمع  زا  تساه ، هناخ  هوهق  صاخ  هک  یـشاقن  عون  نیا  .دش  رادیدپ  هدیدن  بتکم  ینادنمرنه  تسد  هب  نامز  نآ  موسرم  هنایارگ  تعیبط 
ای هناخ  هوهق  ياهراوید  رب  گرزب  اتبسن  هزادنا  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  يرثا  هب  ياه  ناخ  هوهق  یـشاقن  .دوش  یم  بوسحم  زکارم  نیا  تیمها  زئاح  یعامتجا 

.دندرک یم  مسجم  ار  یسامح  یبهذم و  فورعم  عیاقو  هنحص  رت  شیب  اه  یشاقن  نیا  .دش  یم  هدز  راوید  هب  ولبات  تروص  هب  هچراپ  يور 

ياه یـشاقن  یبهذمریغ .» ياه  یـشاقن   » و یبهذـم » ياه  یـشاقن  : » درک میـسقت  هتـسد  ود  هب  ناوت  یم  اه  نآ  یلک  عوضوم  ظاحل  زا  ار  هناخ  هوهق  یـشاقن 
ریما ترـضح  مالـسا و  ربمایپ  فورعم  ياهدربن  اه و  گنج  زا  ییاـه  هنحـص  بهذـم و  نید و  ناـگرزب  ناـیاوشیپ و  ياـه  هرهچ  زا  يا  هعومجم  یبهذـم ،

هک دوش  یم  لماش  ار  یناریا  یمزب  یمزر و  ياـه  ناتـساد  زا  گرزب  يا  هعومجم  یبهذـم  ریغ  ياـه  یـشاقن  .دریگ  یم  رب  رد  ار  ـالبرک  عیاـقو  نینمؤملا و 
ییاه هنحص  همانهاش و  نانامرهق  ناهاش و  زا  ییاه  هرهچ  یخیرات و  یسامح ، يا ، هناسفا  ياهدادخر  يواح 
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(1) تسا ناهاشداپ  ياه  هاگ  مزب  نانامرهق و  یگدادلد  يزرو و  قشع  ياه  هصرع  دربن و  ياه  نادیم  زا 

تالکشم لصف  لح و  د )

لیماف ود  ای  رفن  ود  نیب  رگا  .دوب  اراد  ار  یمهم  یعامتجا  شقن  دوب ، لحم  فلتخم  ياهرشق  هاگداعیم  هک  اهرذگ  اه و  هچرازاب  ياه  هناخ  هوهق  هتشذگ  رد 
اریز دوب ؛ ساسح  مهم و  رایسب  ترودک  نیا  عفر  يارب  هنوگادخدک  یشور  اب  رمعم  دیفـس و  شیر  ناونع  هب  راد  هناخ  هوهق  شقن  دمآ  یم  شیپ  یترودک 

رد اوعد  نیفرط  درک و  یم  لح  یـشنمادخدک  تروص  هب  ار  رفن  ود  نیب  تافالتخا  عقوم ، هب  روضح  ینایمرد و  اپ  اب  هچرازاـب  یچ  هوهق  عقاوم ، رت  شیب  رد 
مارتحا زا  يدح  رد  ار  یچ  هوهق  ینابرهم ، یلدمه و  افص و  نیا  .دنتـشاذگ  یم  رانک  ار  ناشتافالتخا  دندیـسوب و  یم  ار  رگیدمه  يور  رـس و  ناکم  نامه 
.(2) دنتشاد يدایز  تزع  تمرح و  ماوع  دزن  اه  هناخ  هوهق  نابحاص  تلع ، نیمه  هب  دنداد و  یم  بقل  لحم  بساک  نیرت  نابرهم  وا  هب  هک  درب  یمالاب 

31 ص :

.http://iranimag.com/detail/1471221/article/8 - http://www.mosaferan.ir/main.asp?ID=00816 - 1
.http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2032603 - 2

اه هناخ  هوهق  www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 157زکرم  هحفص 41 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14771/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14771/AKS BARNAMEH/#content_note_31_2
http://www.ghaemiyeh.com


هناخ هوهق  رد  بدا  رنه و  و )

هوهق رد  موب  زرم و  نیا  تایبدا  هدش  هتخانش  ياه  هرهچ  ناگرزب و  .دندوب  یبدا  دقن  يارب  یبسانم  رایـسب  ناکم  اضعب  ياه 30 و 40  ههد  رد  اه  هناخ  هوهق 
.دندرک یم  ثحب  دوخ  هزات  راثآ  یبدا و  لئاسم  هرابرد  دنتسشن و  یم  اه  هناخ 

اه هناخ  هوهق  عاونا  . 4

هراشا

.میروخ یمرب  هناخ  هوهق  عون  هس  هب  اه  هناخ  هوهق  يدنب  هقبط  رد  یلکروط  هب 

ییاتسور ياه  هناخ  هوهق  فلا )

نآ رد  دوجوم  ياه  هناخ  هوهق  تسا ؛ مکاح  اه  نآ  رب  يزرواشک  ماظن  تسا و  یتنـس  هنامیمـص و  طباور  ياراد  ناریا  رد  ییاتـسور  عماوج  هک  اـج  نآ  زا 
اه هناخ  هوهق  عون  نیا  رد  کیدزن  یعامتجا  يراک و  طباور  کیرولکلوف ، تایبدا  موسر ، بادآ و  هیلک  هدوب و  یـشقن  کـت  تروص  هب  اتدـمع  زین  عماوج 
هب نداد  شوگ  اتـسور ، یلخاد  رابخا  یگداوناخ ، طباور  یلغـش ، لـئاسم  هراـبرد  ثحب  اـه و  نآ  رد  ییاتـسور  دارفا  عاـمتجا  .تفرگ  یم  رارق  ریثأـت  تحت 

جیار اه  هناخ  هوهق  عون  نیا  رد  نالاّقن  ياه  ناتساد  نادیفس و  شیر  براجت  حیاصن و 
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.دنک یم  داجیا  ار  هناتسود  یمیمص و  یطیحمو  هدوب 

يرهش ياه  هناخ  هوهق  ب )

ياه هفاک  اب  زین  نآ  دوخ  هک  هدوب  ینارذـگ  تقو  حـیرفت و  لحم  رت  شیب  اه  هفاک  .تسا  توافتم  یلکروط  هب  اه  هفاک  اب  يرهـش  ياه  هناخ  هوهق  درکلمع 
رگیدـکی اب  ار  دوخ  راک  تالکـشم  وگ ، تفگ و  نمـض  هدـمآ  درگ  ياه  فنـص  نآ  رد  هک  تسا  یلحم  هناخ  هوهق  اـما  دراد ، تواـفت  یبرغ  ياـهروشک 

.دراد زاین  عماج  یقیقحت  هب  هدوب و  هدرتسگ  اهرهش  رد  هناخ  هوهق  درکراک  هتبلا  .دندرک  یم  حرطم 

نایلقو هناخ  هوهق  . 5

هراشا

، هدـش موسرم  زورما  هک  نانچ  نآ  یناریا  هعماج  هنایماع ) گنهرف   ) کیرولکلوف ثاریم  ناونع  هب  هناخ  هوهق  هک  دوش  یم  هدـهاشم  ناریا  خـیرات  هب  هاگن  اب 
همانهاش یناوخرعـش ، هرعاشم و  یناوخ ، هدرپ  یناوخ ، هلاقن  ییارـس ، هحیدم  دننام  یگنهرف ، مهم  ياه  تیلاعف  بلغا  هکلب  هدوبن ، نوتوت  نایلق و  لحم  طقف 
بدا ملع و  لها  دارفا  نادیفس و  شیر  روضح  هتشذگ ، رد  .تسا  هدوب  نآ  راکشآ  تبثم و  ياهدرکراک  وزج  یعامتجا  تالکشم  لح  حرط و  یناوخ و 
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یم ثعاب  ار  ناناوج  يارب  تغارف  تاقوا  نارذـگ  يارب  رورپ  هزب  ریغ  نمیا و  ییاضف  زین  یملع و  یتح  یگنهرف و  ییاضف  اه  هناخ  هوهق  طیحم  رد  هبرجت  و 
تقو یهاگ  یگتسخ ، عفر  يارب  اه  نآکم  نیا  رد  رضاح  دارفا  يداصتقا ، یعامتجا و  یسایس ، یگنهرف ، ياه  تیلاعف  عیمج  نداد  ماجنا  تازاوم  هب  هدش و 

.دندرک یم  لیم  کبس  ییاذغ  هارمه  هب  ياچ  رگید  یهاگ  هوهق و  اه 

هب هک  يزیچ  اهنت  دوش ، یم  نایب  هناخ  هوهق  هژاو  یتقو  درادن و  دوجو  یبوخ  شرگن  هعماج  حطـس  رد  اه  هناخ  هوهق  رب  مکاح  ياضف  هب  لاح ، رد  هنافـسأتم 
دنچ ره  دوب ؛ دهاوخ  هماع  گنهرف  ثاریم  یتنس و  داهن  رب  یگرزب  تفآ  بیسآ و  خلت ، تیعقاو  نیا  تسا و  نایلق  لامعتسا  هضرع و  دسر ، یم  مدرم  ناهذا 

.تسنادن ریثأت  یب  شرگن  نیا  رد  ار  اه  هناخ  هوهق  یخرب  طلغ  درکلمع  ناوت  یمن 

وکابنت نایلق و  هچخیرات 

سراف جـیلخ  هب  اه  یلاقترپ  يزادـنا  تسد  زواجت و  اب  هارمه  نوتوت  وکابنت و  کش  یب  یلو  درک ؛ نییعت  ناوت  یمن  ار  ناریا  هب  وکاـبنت  دورو  یعطق  خـیرات 
درف هب  رصحنم  شور  وکابنت ، زا  هدافتسا  يارب  اه  یناریا  .تسا  هدش  ناریا  دراو  .ق ) لاس 913  )

34 ص :

اه هناخ  هوهق  www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 157زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


وزج هک  درک  خوسر  ناش  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  ناـنچ  نآ  دـیدرگ و  عادـبا  عارتخا و  ناـیناریا  طـسوت  ناـیلق  .دـندرک  عادـبا  دـشاب ، ناـیلق  هک  ار 
هاش نامز  رد  لوا  راب  تسا : هتفرگ  رارق  فیقوت  میرحت و  دروم  تبون  ود  زورما ، ات  ناریا  هب  دورو  نامز  زا  وکابنت  .دش  یناریا  ره  ریذپان  ییادج  کفنیال و 

دندرک و میرحت  ار  وکابنت  هاش  نیدلارصان  يارسمرح  نانز  یتح  مدرم ، يزاریـش  يازریم  ياوتف  رثا  رب  هک  يرمق  لاس 1270  رد  مود  هعفد  يوفص و  سابع 
(1) .دنتسکش ار  اه  نایلق 

ناسنا تمالس  رب  نایلق  رضم  تاریثات 

هراشا

: مینک یم  رکذ  هک  دراد  دوجو  نایلق  ندیشک  هرابرد  تسردان  ياهرواب  یخرب 

زا وکابنت  ندیـشک  رد  هک  تسناد  دیاب  دروم  نیا  رد  دوش ! یم  هیفـصت  نآ  رـضم  داوم  هیلک  دوش ، یم  رتلیف  بآ  قیرط  زا  نایلق  يوکابنت  هک  اج  نآ  زا  لوا :
.دشاب هتشاد  بلق  هیر و  يور  رب  برخم  رثا  راگیس ، دود  زا  رتدب  دناوت  یم  دود  نیا  .دنک  یمن  هیفصت  ار  نآ  ياز  ناطرس  داوم  بآ ، قیرط 

تسا رکذ  لباق  صوصخ  نیا  رد  .درادن  نیتوکین  اریز  تسین ؛ روآدایتعا  راگیس  ندیشک  هزادنا  هب  نایلق  ندیشک  مود :
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ات 200 يدود 100  مجح  ضرعم  رد  درف  نایلق ، يا  هقیقد  هسلج 60  کی  رد  عقاو ، رد  .تسا  نیتوکین  يواح  یلومعم  ياهوکابنت  لثم  نایلق  يوکاـبنت  هک 
.دریگ یم  رارق  راگیس  کی  زا  رت  شیب  هبترم 

ناطرـس .دراد  بلق  هیر و  ینعی  ندب ، یتایح  وضع  ود  رب  یمیقتـسم  رـضم و  تاریثات  نایلق  فرـصم  هک : تسا  نآ  يایوگ  یکـشزپ  ناصـصختم  ياه  هتفای 
ياهرطخ زا  یخرب  هیرلا  تاذ  مسآ و  تالمح  شیازفا  دازون ، دـلوت  ماگنه  نزو  ندوب  نییاپ  مزیفمآ ، نمزم ، يویر  يدادـسنا  يراـمیب  يرم ، ناطرـس  هیر ،

.دنتسه نایلق  ندیشک  هب  طوبرم 

هب التبا  رطخ  نایلق  ندیشک  هک  تسا  هداد  ناشن  قیقحت  .تسا  هارمه  هناثم  ناهد و  ناطرس  هب  التبا  لامتحا  شیازفا  اب  هیر  ناطرس  رانک  رد  نایلق  زا  هدافتـسا 
دهد یم  شیازفا  ار  يویر  لس 

تنوفع داجیا  لامتحا  دوش ، یم  هدیشک  نایلق  نآ  رد  هک  دنشاب  یلحم  رد  رگا  .دنتسه  رتریذپ  بیسآ  نایلق  رضم  تاریثات  لباقم  رد  ناکدوک  نایم ، نیا  رد 
، هدمآ رازاب  هب  ریخا  ياه  لاس  رد  هک  ییاه  وکابنت  رثکا  هب  هنافسأتم  .دبای  یم  شیازفا  كدوک  یناهگان  گرم  موردنس و  مسآ و  يویر ، ياه 
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نایلق دود  هک  ییاوه  رد  یتح  ددرگ ، یم  يژرلآ  تیـساسح و  بجوم  سفنت  هاگتـسد  کیرحت  رب  هوالع  اه  سناسا  نیا  هک  دوش  یم  هفاضا  ییاه  سناسا 
یموینیمولآ لیوف  رگا  .دش  دنهاوخ  راچد  نآ  ضراوع  تدـم  ینالوط  رد  دـنا ، هتفرگ  رارق  دود  ضرعم  رد  دنـشک و  یمن  نایلق  هک  يدارفا  دوش ، یم  دازآ 

بجوم هک  دنک  یم  دیلوت  ییاز  ناطرـسد  اوم  هداد و  ناشن  شنکاو  نتخوس  لاح  رد  لاغز  اب  دشاب ، هتـشادن  یبوخ  تیفیک  دوش  یم  هدافتـسا  نایلق  رد  هک 
شیب نامز  تدم  تسا  بوطرم  دوش و  یم  در  بآ  زا  نوچ  نایلق  دود  هک  دنـشاب  علطم  تیعقاو  نیا  زا  دیاب  دنـشک  یم  نایلق  هک  يدارفا  .دوش  یم  ناطرس 

(1) .دنراد دوجو  نایلق  هلول  رد  دنوش ، یم  لس  بجوم  هک  ییاه  يرتکاب  ًاتدمع  اه و  بورکیم  یخرب  .دنام  یم  اه  هیر  رد  يرت 

ناطرس

رد يراگیس  دارفا  هزادنا ي  هب  نایلق  ناگدننک  فرصم  تسا و  از  ناطرس  داوم  زا  يرایسب  يواح  ددرگ ، یم  داجیا  لاغذ  ترارح  رثا  رب  هک  ییوکابنت  دود 
.دنتسه هناثم  يرم و  ولگ ، هیر ، ناهد ، ناطرس  هب  التبا  ضرعم 
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دایتعا

فرـصم اب  هک  يدـنیاشوخ  هبرجت ي  .دراد  دوجو  راگیـس  رد  هک  تسا  يروآ  دایتعا  ردـخم  هدام  نامه  هدام ، نیا  تسا و  نیتوکین  يواح  نایلق  يوکاـبنت 
ناسنا يوخ  قلخ و  هتشاذگ و  ریثات  زغم  یمیـش  رب  نیتوکین  .دوش  یم  هدهاشم  زین  نایلق  فرـصم  رد  دهد ، یم  تسد  درف  هب  نآ  همادا  هب  لیامت  نیتوکین و 

(1) .دهد یم  رییغت  ار 

رطعم يا و  هویم  يوکابنت  رطخ 

عیرس ار  نآ  ندیشک  تسا ، كانرطخ  مومس  زا  ولمم  رطعم و  يا و  هویم  يوکابنت  ندیشک  زا  رتارف  يزیچ  دیشک  یم  هک  ینایلق  دیونشب  رگا  مه  امـش  دیاش 
ناطرس هب  التبا  رطخ  شیازفا  یلـصا  لماع  ناونع  هب  هتـشذگ  زا  مس  نیا  تسا و  نزنب  مس  يوتحم  نایلق  دود  دهد  یم  ناشن  هعلاطم  اریز  دینک ؛ یم  فقوتم 

(2) .دوش یم  هتخانش  نوخ 

نآ تارضم  راگیس و 

اه مناخ  دصرد  نایاقآ و 3  دصرد  بیرق 21  ناریا  رد 
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، يرفن نویلیم  ات 10  تیعمج 8  نیا  هنازور  دوش و  یم  دود  يراگیس  رفن  نویلیم  ات 10  طسوت 8  راگیس  خن  درایلیم  هب 65  کیدزن  هنالاس  .دنتسه  يراگیس 
(1) .دوش هبساحم  هناگادج  دیاب  نایلق  هب  طوبرم  ياه  هنیزه  هتبلا  .دنهد  یم  داب  هب  ار  ناموت  درایلیم  لقادح 10 

داوم فرصم  اب  طابترا  رد  یتشادهب  تالکشم  لیاسم و  زا  يا  هعومجم  هکلب  تسین ، تایناخد  لامعتسا  ياهدمایپ  یبلق ، ياه  يرامیب  ای  هیر  ناطرـس  اهنت 
: زا دنترابع  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دنک ، زورب  يراگیس  دارفا  رد  ینمیا  تمواقم  ینامسج و  طیارش  ظاحل  هب  دناوت  یم  هک  دراد  دوجو  یناخد 

؛ اهوم نداد  تسد  زا  . 1

؛) تکاراتاک  ) دیراورم بآ  . 2

؛ كورچ نیچ و  . 3

؛ ییاونش تاعیاض  . 4

؛ تسوپ ناطرس  . 5

؛ اه نادند  داسف  . 6

؛ ناوختسا یکوپ  . 7

؛ یبلق ياه  يرامیب  . 8
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؛ هدعم مخز  . 9

؛ ناتشگنا گنر  رییغت  .10

؛ نادرمرد یسنج  ياه  لولس  نداد  لکش  رییغت  .11

.هیر ناطرس  .12

کی رد  .تسا و  رت  شیب  يراگیـس  ریغ  دارفا  زا  هـبترم  هیر 22  ناطرس  لامتحا  دارفا ، نیا  رد  دراد و  دوجو  راگیـس  دود  رد  از  ناطرـس  رـصنع  زا 40  شیب 
لکشم هتکن  نیمه  .تسا و  ینالوط  اه  نآ  زا  یشان  گرم  فرـصم و  عورـش  نایم  هلـصاف  اریز  دنا ؛ مارآ  نالتاق  یناخد  داوم  الک  نایلق و  راگیـس و  مالک 

همه یگنهرف  تامادـقا  هب  مهم  نیا  تسا و  داوم  نیا  روآ  گرم  لادوگ  رد  نداتفا  ماد  هب  زا  يراددوخ  رد  ناـناوج  ناـناوجون و  ندرک  دـعاقتم  رد  یلـصا 
یمومع تمالـس  هجدوب  هب  تفگنه  ررـض  يدج و  بیـسآ  ثعاب  يدرف ، نارـسخ  زا  ریغ  هب  يراگیـس  درف  ره  گرم  .دراد  زاین  یمومع  تکراشم  اب  هبناج 

لاس دنچ  يرامیب  تلع  یخرب  لیلد  نیمه  هب  دنک ؛ یمن  روهظ  يروف  تروص  هب  راب و  کی  لامعتسا  اب  يرامیب  .دوش  یم  اه  روشک  هعسوت  هب  هبرـض  اتیاهن 
.دنهد یم  تبسن  رگید  دراوم  هب  هدوب ، تایناخد  لامعتسا  شا  یلصا  لماع  هک  ار  دوخ  دعب 

40 ص :

اه هناخ  هوهق  www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 157زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دراد دوجو  اهرامآ  نیا  شهاک  يارب  يا  هراچ  ایآ 

نآ تمالـس  میرح  هب  زواجت  زا  يریگولج  قح و  قاقحا  يارب  مدرم  هب  نداد  یهاگآ  یمومع و  نکاما  رد  تایناخد  لامعتـسا  تیعونمم  نیناوق  زا  تیامح 
دارفا هدننک  قیوشت  مدرم ، یمومع  تمالـس  زا  تیامح  رب  هوالع  نیناوق  نیا  .تسا  یتیمها  اب  رایـسب  عوضوم  مدرم  یگدنز  طیحم  ياوه  ندرک  هدولآ  اه و 
هنیمز نیا  رد  رنه  باحصا  رتائت و  امنیس ، امیـس ، ادص و  صوصخ  هب  اه  هناسر  يراکمه  هتبلا  .دیآ  یم  باسح  هب  زین  اه  نآ  كرت  يارب  ینایلق  يراگیس و 

لامعتـسا هب  طوبرم  ياه  هنحـص  نداد  ناشن  تیعونمم  دوجواب  هک ، تسا  نآ  يایوگ  ناریا  رد  هدـش  ماجنا  هعلاطم  جـیاتن  هنافـساتم  .تسا  تیمهااب  رایـسب 
.(1) دراد يدعاصت  دنور  هدیدپ  نیا  یحیرفت ، ياه  همانرب  اه و  لایرس  اه ، ملیف  رد  جیورت ، غیلبت و  هبنج  زا  تایناخد 

نایلقو تایناخد  هب  ناناوج  شیارگ  لماوع 

هراشا

و يدرف » لماوع  ، » یلک هورگ  ود  ناوت  یمرد  لماوع  نیا 
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.درک يدنب  میسقت  یطیحم » لماوع  »

تایناخد لامعتسا  هب  ناناوجون  شیارگ  یتیصخش ) یناور ،  ) يدرف لماوع  فلا )

یگداوناخ و تیبرت  .دندرگ  یم  راگیـس  ندیـشک  هب  التبا  اب  هلباقمرد  صخـش  دوخ  ياه  ییاناوت  ندش  فیعـض  ای  نداد  تسد  زا  ثعاب  هک  تسا  یلماوع 
.دنتسه یساسا  شقن  ياراد  یتیصخش  لماوع  نیا  نتخاس  رد  یعامتجا 

: زا دنترابع  لماوع  نیا  نیرت  هدمع 

؛ يواکجنک یگتسخ و  عفر  یمرگرس ، ینارذگ ، تقو  دننام  ییاه  هزیگنا  . 1

؛ تسا ریگمشچ  نآ  ندیشک  هب  قیوشت  راگیس و  فراعت  قیرط  زا  نالاسمه ) هورگ   ) بابان يراگیس و  ناتسود  ریثأت  ناتسود : عمج  اب  یگنرمه  . 2

؛ دنک یم  مایق  یکدوک  نارود  ياه  تیدودحم  هیلع  ما ؛» هدش  گرزب  نم   » هک نیا  مالعا  اب  ناوجون  یبلط : لالقتسا  دشر و  ساسحا  . 3

ناشن نارگید  هب  ار  صّخـشتو  يدازآ  تیقفوم ، یهاوخ ، ددجت  یعون  شیوخ  نامگ  هب  ندیـشک  راگیـس  هب  مادقا  اب  ناوجون  هجوت : بلج  دوجو و  زاربا  .4
زاربا  » عون نیا  .دهد  یم 
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؛ دراد هشیر  یعامتجا  شریذپ  راگیس و  هطبار  زا  ناوجون  تسردان  طلغ و  روصت  رد  دوجو ،»

یعامتجا ياه  تیـصخش  ریاس  ای  ملعم  نیدـلاو ، دـننام  ناوجون ، لوبق  دروم  ياهوگلا  زا  يریذـپریثأت  دوخ : شریذـپ  دروم  ياهوگلا  اب  يزاـس  دـننامه  . 5
؛ دنراد ار  راگیس  ندیشک  تمالس  دض  راتفر  هک  ...و ) نانامرهق  ناگدنسیون ، اه ، هشیپرنه   ) روهشم

، نارگید تمالس  دض  ياهداهنشیپ  ربارب  رد  ناوجون  ندش  میلست  ثعاب  يریگ ، میمصت  رد  تیعطاق  نتشادن  هدارا و  فعـض  نتفگ : هَن  تراهم  نتـشادن  . 6
؛ دوش یم  ندیشک  راگیس  فراعت  لوبق  هلمج  زا 

ماکحا تیاعر  هب  تبـسن  عومجم ، رد  ای  دـناد ، یمن  ار  تایناخد  لامعتـسا  یعرـش  مکح  ناوجون  ینید : تاروتـسد  هب  فیعـض  يدـنبیاپ  ای  یهاـگآ  اـن  . 7
؛ دشاب یمن  دنبیاپ  دایز  نآ  یعرش 

تایناخد لامعتسا  هب  ناناوجون  شیارگ  یطیحم  لماوع  ب )

: زا دنترابع  لماوع  نیا  نیرت  هدمع 

زا یکی  نماان ، ملاسان و  هداوناخ  یگداوناخ : لماوع  . 1
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نتـشادن دننام  يدراوم  .دشاب  یم  راگیـس  ندیـشک  هب  دایتعا  هلمج  زا  ناناوجون ، ناکدوک و  رد  يراتفر  تالکـشم  همه  ندمآ  دوجو  هب  لماوع  نیرت  مهم 
فیعـض تراظن  مه و  زا  نیدلاو  ییادج  لکلا ، ردـخم و  داوم  هب  نیدـلاو  دایتعا  اه ، نآ  زا  یکی  ای  ود  ره  ندیـشک  راگیـس  نیدـلاو ، یمئاد  عازن  مهافت و 

.دنا هلمج  نیا  زا  دوخ  ناناوجون  ناکدوک و  رب  نانآ 

.دتفیب ندیشکراگیس  ماد  هب  ناوجون  دنوش  یم  ثعاب  طلغ  تاعالطا  ندادو  اج  یب  فراعت  اب  هک  يراگیس : ناتسود  نتشاد  . 2

.هیهت یسرتسد و  یناسآ  . 3

رپ ياهراتفر  زا  يریگـشیپ  ياه  هار  شزومآ  هئارا  رد  هعماج ، تمالـس  شزومآ  نایدصتم  ینید و  ياهداهن  هسردـم ، داهن  تیبرت : میلعت و  ماظن  یناوتان  . 4
.دنا هدرکن  لمع  رثؤم  دمآراک و  لکش  هب  اه ؛ نآ  ياه  هداوناخ  ناناوجون و  ناکدوک و  هب  تمالس  دض  رطخ و 

قیرط زا  رت و  شیب  دوس  ندروآ  تسد  هب  يارب  یناهج  يوج  دوس  گرزب  ياه  یناپمک  اه و  تکرـش  يوس  زا  تاغیلبت  نیا  ناوارف : يا  هناسر  تاـغیلبت  . 5
دنمتردق ياه  هناسر  یمامت 
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، اهدرگـش عاونا  اب  ناناوجون  هقالع  دروم  ياهالاک  اه و  باتک  تالجم ، اه ، همانزور  اه ، ملیف  تنرتنیا ، يا ، هراوهام  ینویزیولت  ياه  هکبـش  دننام  دوجوم ،
.دوش یم  ماجنا  ناناوجون  بیرف  يارب 

راگیـس شورف  دـیرخ و  هب  ناوت  یم  صوصخ  نیا  رد  راگیـس : ندیـشک  زا  يریگـشیپ  رد  دوجوم  نیناوق  يارجا  يارب  نیمـضت  ندوبن  نیناوق و  ییاسران  . 6
هراشا یتلود  یتح  یمومع و  نکاما  رد  تایناخد  لامعتسا  روشک ، لخاد  هب  راگیس  قاچاق  نینس ، مامت  هب  یمومع و  ياه  ناکم  هیلک  رد  تیدودحم  نودب 

.درک

.(1) دوخ يراکیب  تغارف و  تاقوا  زا  ناوجون  ملاس  دیفم و  هدافتسا  تهج  بسانم  تاناکما  همانرب و  ندوبن  . 7
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اه هناخ  هوهق  هب  طوبرم  نیناوق  مود : لصف 

هراشا

دشاب و یم  ریز 15  راگیـس  عورـش  نس  طسوتم  روط  هب  اهروشک ، زا  يرایـسب  رد  .دشاب  یم  تایناخد  يریگ  همه  رـضاح  رـصع  هدمع  تالکـشم  زا  یکی 
بیوصت هب  تایناخد  لامعتـسا  عویـش  زا  يریگولج  يارب  فلتخم  ياهروشک  رد  یفلتخم  نیناوق  .تسالاب  رایـسب  ناناوج  نیب  رد  تاـیناخد  فرـصم  عویش 
لامعتسا تیعونمم  نوناق   " و تایناخد " اب  یلم  هزرابم  لرتنک و  عماج  نوناق   " هلمج زا  ینیناوق  هدوب و  ماگـشیپ  مه  ام  روشک  نیب  نیا  رد  هک  تسا  هدیـسر 

.تسا هدرک  بیوصت  نیودت و  ار  یمومع " نکاما  رد  تایناخد 
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تایناخد اب  یلم  هزرابم  لرتنک و  عماج  نوناق 

نوناق نیا  رد  هک  تایناخد  اب  هزرابم  لرتنک و  يروشک  داتس  یمومع ، تمالس  ظفح  یناخد و  داوم  فرصم  اب  هزرابم  يارب  يزیر  همانرب  روظنم  هب  هدام 1 .
گنهرف و ریزو  داتـس ، سیئر  ناونع  هب  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ریزو  دوش :  یم  لیکـشت  ریز  بیکرت  اب  دوش  یم  هدیمان  داتـس "  " راصتخا هب 
هب یمالـسا  ياروش  سلجم  نامرد  تشادـهب و  نویـسیمک  زا  رفن  ود  یماظتنا ، يورین  هدـنامرف  یناگرزاب ، ریزو  شرورپ ، شزومآ و  ریزو  یمالـسا ، داشرا 

یمالـسا يروهمج  تشادـهب  ترازو  باختنا  هب  تایناخد ، اب  طبترم  یتلودریغ  ياه  نامزاس  زا  یکی  هدـنیامن  امیـس ، ادـص و  نامزاس  سیئر  رظاـن ، ناونع 
.یکشزپ شزومآ  نامرد و  رظان  ناونع  هب  ناریا 

.دوب دهاوخ  رقتسم  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  رد  داتس  هناخریبد  هرصبت 1 .

.دوش یم  هئارا  یمالسا  ياروش  سلجم  نامرد  تشادهب و  نویسیمک  ناریزو و  تأیه  هب  داتس  ههام  شش  درکلمع  شرازگ  هرصبت 2 .

يأر قح  نودب  داتس  ریبد  صیخشت  هب  ثحب ، دروم  عوضوم  اب  طبترم  یتلود  ياه  هاگتسد  ناگدنیامن  هرصبت 3 .
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.دنوش یم  توعد  تاسلج  رد  تکرش  يارب 

: تسا ریز  حرش  هب  داتس  فیاظو  هدام 2 .

؛ تاغیلبت ياه  یگژیو  لومش و  فیراعت ، هب  طوبرم  ییارجا  لمعلاروتسد  نیودت  فلا )

؛ طبترم ياه  هاگتسد  يراکمه  اب  تاقیقحت  شزومآ و  ياه  همانرب  بیوصت  نیودت و  ب )

، نآ ینامز  ياه  هرود  تایناخد و  یتمالـس  یتشادـهب و  يداصتقا ، یعامتجا ، ءوس  راثآ  اب  طبترم  ياه  حرط  ریواصت و  اهرادـشه ، اه ، ماـیپ  عون  نییعت  ج )
.تسا ارجا  لباق  روهمج  سیئر  دییأت  زا  سپ  داتس  نیا  تابوصم  .نوناق  نیا  ( 5  ) هدام عوضوم 

.تسا عونمم  ًادیکا  تایناخد  لامعتسا  هب  دارفا  کیرحت  ای  میقتسمریغ و  میقتسم و  قیوشت  تیامح ، غیلبت ، عون  ره  هدام 3 .

.دریگ یم  ماجنا  تلود  طسوت  ًافرص  یناخد  داوم  عاونا  تادراو  زوجم  تراظن و  يراذگتسایس ، هدام 4 .

ار یتادراو ) يدـیلوت -   ) راگیـس تکاپ  فرط  ره  حطـس  %( 50  ) دـصرد هاجنپ  لقادـح  روصم و  دـیاب  تایناخد  ياه  نایز  یتمالـس و  ياـه  ماـیپ  هدام 5 .
.دهد ششوپ 
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.ددرگ عونمم  کبس  تیال ، میالم ، دننام  هدننک ، هارمگ  ریباعت  زا  هدافتسا  هرصبت :

شورف صوصخم   » ترابع جرد  .دنوش  هضرع  تایناخد  تکرش  هژیو  بسچرب  لایرس و  هرامـش  اب  ییاه  هتـسب  رد  دیاب  یناخد  ياه  هدروآرف  هیلک  هدام 6 .
.تسا یمازلا  یتادراو  یناخد  ياه  هدروآرف  ياه  يدنب  هتسب  هیلک  يور  رب  ناریا » رد 

.دوش یم  رداص  داتس  بوصم  لمعلاروتسد  ساسارب  یناگرزاب و  ترازو  طسوت  یناخد  ياه  هدروآرف  شورف  هناورپ  هدام 7 .

.تسا عونمم  شورف  هناورپ  دقاف  صاخشا  يوس  زا  یناخد  ياه  هدروآرف  عیزوت  هرصبت :

.دبای یم  شیازفا  %( 10  ) دصرد هد  نازیم  هب  یناخد  ياه  هدروآرف  تمیق  تایلام ، شیازفا  قیرط  زا  هلاس  ره  هدام 8 .

ياه هجدوب  بلاق  رد  ینوناق  لحارم  یط  زا  سپ  يراد  هنازخ  باسح  هب  يزیراو  یناخد  ياه  هدروآرف  زا  هذوخأم  تاـیلام  عمجرـس  زا  %( 2  ) دصرد ود  ات 
یگنهرف یتاقیقحت و  یشزومآ ، ياه  همانرب  هعـسوت  تهج  اهداهن  نیا  تیامح  تیوقت و  روظنم  هب  طبترم  یمدرم  ياه  لکـشت  اهداهن و  رایتخا  رد  یتاونس 

تایناخد لامعتسا  اب  هزرابم  يریگشیپ و  هنیمز  رد 
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.دریگ یم  رارق 

ياه هدروآرف  فرـصم  هب  التبم  دارفا  یـشخبناوت  نامرد و  هناریگـشیپ  ياـه  تیلاـعف  تسا  فظوم  یکـشزپ  شزومآ  ناـمرد و  تشادـهب ، ترازو  هدام 9 .
ینامرد يا و  هرواشم  زکارم  زا  تیامح  شرتسگ و  ياه  هنیمز  ماـغدا و  یتشادـهب  هیلوا  تامدـخ  رد  ار ، تاـیناخد  كرت  يا  هرواـشم  تامدـخ  یناـخد و 

.دنک مهارف  ار  یناخد  داوم  فرصم  كرت  یتلودریغ 

نویلیم هاجنپ  ات  لایر  ( 500 000  ) رازه دصناپ  زا  تازاجم  بجوتـسم  مرج و  نآ ، ییارجا  همان  نییآ  نوناق و  نیا  اب  ریاغم  تاغیلبت  هنوگره  ماجنا  هدام 10 .
نازیم دـیامن و  رداص  ار  غیلبت  دروم  تالوصحم  يروآ  عمج  روتـسد  تازاجم  رب  هوـالع  تسا  فلکم  هاـگداد  .تسا  يدـقن  يازج  لاـیر  ( 50 000 000)

شیازفا لباق  ناریزو  تأیه  دییأت  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  يزکرم  کناب  مالعا  هب  انب  راب ) کی  لاس  هس  ره   ) مروت خرن  ساسا  رب  هدشدای  ياه  تازاجم 
.تسا

رارکت بوصم ، تمالع  لایرـس و  هرامـش  نودـب  تالوصحم  هضرع  نوناق ، نیا  ( 7  ) هدام عوضوم  نکاـما  يانثتـسا  هب  تاـیناخد  هضرع  شورف و  هدام 11 .
لایر ( 500000  ) رازه دصناپ  زا  تازاجم  بجوتسم  تایلام ، تخادرپ  مدع 
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يزکرم کناب  مالعا  اب  راب ) کی  لاس  هس  ره   ) مروت خرن  ساسارب  هدـش  دای  ياه  تازاجم  نازیم  تسا و  يدـقن  يازج  لاـیر  ( 30000000  ) نویلیم یس  ات 
.تسا شیازفا  لباق  ناریزو  تأیه  دییأت  ناریا و  یمالسا  يروهمج 

يازج هب  يو  فلختم ، دزن  هدـش  فشک  یناخد  ياه  هدروآرف  طبـض  رب  هوالع  دارفا ، نیا  هطـساو  هب  ای  لاس  هدـجه  ریز  دارفا  هب  هضرع  ای  شورف  هدام 12 .
000 000  ) نویلیم هد  يازج  بجوتسم  فلخت ، ددعت  ای  رارکت  .دوش  یم  موکحم  لایر  ( 500 000  ) رازه دصناپ  ات  لایر  ( 100000  ) رازه دصکی  زا  يدقن 

.تسا تازاجم  لایر  ( 10

: دوش یم  تازاجم  ریز  حرش  هب  بکترم  و  تسا ]  ] عونمم يرادا  تافلخت  هب  یگدیسر  نوناق  ( 18  ) هدام عوضوم  ياهداهن  رد  تایناخد  لامعتسا  هدام 13 .

و فلا )  ) ياهدـنب رد  ررقم  تاهیبنت  زا  یکی  هب  يرادا ، تافلخت  هب  یگدیـسر  تأیه  مکح  هب  دـشاب ، روکذـم  ياهداهن  نانکراک  زا  بکترم  هچنانچ  فلا )
.دوش یم  موکحم  روکذم  هدام  ج )  ) دنب رد  ررقم  هیبنت  هب  موس  هبترم  رد  رارکت  تروص  رد  يرادا و  تافلخت  هب  یگدیسر  نوناق  ( 9  ) هدام (ب )

(70 000  ) رازه داتفه  زا  يدقن  يازج  هب  نیبکترم  ریاس  ب )
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.دنوش یم  موکحم  لایر  ( 100 000  ) رازه دصکی  ات  لایر 

رازه دـص  کی  ات  لایر  ( 50000  ) رازه هاجنپ  زا  يدـقن  يازج  هب  مکح  بجوم  یمومع  هیلقن  لیاسو  اـی  یمومع  نکاـما  رد  تاـیناخد  فرـصم  هرصبت 1 .
.تسا لایر  ( 100 000)

.دنک لیدعت  مروت  یمسر  خرن  ساسارب  راب  کی  لاس  هس  ره  ار  نوناق  نیا  رد  ررقم  يدقن  يازج  رثکادح  لقادح و  دناوت  یم  تلود  تأیه  هرصبت 2 .

قاچاق هب  عجار  تاررقم  لومـشم  عونمم و  یقوقح  ای  یقیقح  صاخـشا  طسوت  قاچاق ، یناخد  ياه  هدروآرف  يرادهگن  لمح و  شورف ، هضرع ، هدام 14 .
.تسا الاک 

.تسا عونمم  سکعلاب  یناخدریغ و  تالوصحم  يارب  یناخد  ياه  هدروآرف  صاخ  مان  يراجت و  تمالع  هنوگره  تبث  هدام 15 .

هدروآرف هدشزاب  ياه  هتـسب  شورف  هضرع و  دـنیامن ، هضرع  ( 6  ) هدام رد  روکذم  ياه  هتـسب  رد  ار  یناخد  ياه  هدروآرف  دـنفلکم  ناگدنـشورف  هدام 16 .
.دنوش یم  موکحم  لایر  ( 200 000  ) رازه تسیود  ات  لایر  ( 50 000  ) رازه هاجنپ  زا  يدقن  يازج  هب  نیفلختم  .تسا  عونمم  یناخد  ياه 

هدافتسا اب  نوناق  نیا  يارجا  زا  یشان  یلامراب  هدام 17 .
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نوناق و نیمه  ( 8  ) هدام زا  لصاح  ياهدـمآرد  لحم  زا  دـعب  ياه  لاس  رد  اه و  ییوج  هفرـص  لحم  زا  لاس 1385  رد  نآ  يرـسک  دوجوم و  تاـناکما  زا 
.ددرگ هنیزه  ( 9  ) هدام رد  اهدمآرد  ریاس 

نیودت ناریا  تایناخد  تکرش  يراکمه  اب  یکشزپ و  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  هلیسو  هب  هام  هس  فرظ  نوناق ، نیا  ییارجا  همان  نییآ  هدام 18 .
.دسر یم  ناریزو  تأیه  بیوصت  هب  و 

.دوش یم  هتشاذگ  ارجا  هب  بیوصت  زا  سپ  هام  شش  نوناق  نیا  رد  ررقم  تاهیبنت  ییازج و  ماکحا  هدام 19 .

سلجم یـصصخت  نویـسیمک  عالطا  هب  تسا ، تمالـس  بیرخت  لصاح  هک  یناخد  داوم  راگیـس و  دورو  دـیلوت و  زا  یـشان  هناـیلاس  ياهدـمآرد  هدام 20 .
دصیس و رازه و  کی  هامرویرهش  مهدزناپ  خروم  هبنشراهچ  زور  ینلع  هسلج  رد  هرصبت  تفه  هدام و  تسیب  رب  لمتشم  قوف  نوناق  .دسرب  یمالـسا  ياروش 

(1) .دیسر نابهگن  مرتحم  ياروش  دییأت  هب  خیرات 5/7/1385  رد  دش و  بیوصت  یمالسا  ياروش  سلجم  جنپ  داتشه و 
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تایناخد اب  یلم  هزرابم  لرتنک و  عماج  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

ناریا تایناخد  تکرش  نداعم  عیانص و  ترازو  یکشزپ -  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو 

دانتسا هب  یکـشزپ و  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  خروم 23/12/1385  هرامش 438556 ، داهنشیپ  هب  انب  خروم 1/7/1386  هسلج  رد  ناریزو  تأیه 
حرـش هب  ار  تایناخد  اب  یلم  هزرابمو  لرتنک  عماج  نوناق  ییارجا  هماـن  نییآ  بوصم 1385 –  تایناخد –  اب  یلم  هزرابم  لرتنک و  عماج  نوناـق  ( 18  ) هدام

: درک بیوصت  لیذ 

تایناخد اب  یلم  هزرابم  لرتنک و  عماج  نوناق  ییارجا  همان  نییآ 

: دور یم  راک  هب  طوبرم  حورشم  یناعم  رد  ریز  تاحالطصا  همان  نییآ  نیا  رد  هدام 1 .

بوصم 1385؛ تایناخد  اب  یلم  هزرابم  لرتنک و  عماج  نوناق  نوناق : . 1

؛ تایناخد اب  هزرابم  لرتنک و  يروشک  داتس  داتس : . 2
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ماجنا یناخد  تالوصحم  فرـصم  دیرخ و  هب  دارفا  قیوشت  کیرحت و  یفرعم ، رد  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  لکـش  هب  هک  مادـقا  ای  تیلاعف  هنوگره  غیلبت : . 3
؛ دوش

.هفافل یطوق و  نتراک ، تکاپ ، لیبق  زا  ییاه  هتسب  رد  هدش  هضرع  یناخد  تالوصحم  يدنب : هتسب  . 4

داوم يانثتسا  هب   ) نآ تاقتـشم  ای  وکابنت  ای  نوتوت  هایگ  نآ  هدنهد  لیکـشت  ماخ  هدام  زا  یـشخب  ای  مامت  هک  يا  هدروآرف  ای  هدام  ره  یناخد : تالوصحم  . 5
.دشاب یکشزپ ) شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  صیخشت  هب  تایناخد  كرت  زاجم  ییوراد 

.ناهد ینیب و  هار  زا  قاشنتسا  ای  ندیوج  ندیکم ، ندرکدود ، لیبق  زا  یناخد ، داوم  فرصم  هنوگره  تایناخد : لامعتسا  . 6

طسوت هک  هسـسؤم  هناخ و  عمجم ، هورگ ، زکرم ، نوناک ، تیعمج ، نمجنا ، لیبق  زا  یمدرم  یتلودریغ و  ياهداهن  اه و  لکـشت  یتلودریغ : ياه  نامزاس  . 7
شزومآ نامرد و  تشادـهب ، ترازو  صیخـشت  هب  هدـش و  سیـسأت  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  تیاعر  اب  یتلودریغ  یقوقح  ای  یقیقح  صاخـشا  زا  یهورگ 

لامعتسا زا  يریگشیپ  یکشزپ 
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.دشاب یم  اه  نآ  فادها  هلمج  زا  ای  یلصا  فده  یناخد ، داوم  جیورت  لامعتسا و  دیلوت ، اب  هزرابم  ای  یناخد و  تالوصحم 

نلاس اه ، هاگنامرد  اه ، ناتـسرامیب  ینید ، هکربتم  نکاما  لیبق  زا  تسا ، مدرم  مومع  ای  یعمج  هعجارم  هدافتـسا و  دروم  هک  ییاه  لحم  یمومع : نکاـما  . 8
، تاجناخراک اه ، هناخ  هوهق  اه ،) ناروتـسر   ) اهارـس كاروخ  اهریذـپ ، نامهیم  اهارـسنامهم و  اه و  هناخنامهم  یمومع  ياهاضف  اهامنیـس ، شیاـمن ، ياـه 
اه و هاگـشناد  سرادـم ، یمومع ، ياه  هناخباتک  یـشزرو ، نکاما  یگنهرف ، نکاما  گرزب ، ياه  هاگـشورف  يربرفاسم ، ياه  هنایاپ  اه ،) هزوم   ) اـه هنیجنگ 
ره اه و  يرادرهش  اهک و  نآب  یمالسا ، بالقنا  ياهداهن  یمومع ، یتلود و  ياه  نامزاس  تاسسؤم و  یمومع ، هیلقن  لیاسو  یـشهوژپ ، یـشزومآ و  زکارم 

.رگید یعمج  لحم  زکرم و  عون 

 . تسا عونمم  وحن  ره  هب  یناخد  تالوصحم  غیلبت  هدام 2 .

یناخد داوم  فرـصم  غیلبت  هک  اهالاک  رگید  يور  رب  یناخد  ياـه  هدروآرف  عاونا  هدـننکدیلوت  ياـه  تکرـش  يراـجت  تمـالع  ماـن و  زا  هدافتـسا  هدام 3 .
 . تسا عونمم  دوش ، بوسحم 

نیلماع طسوت  یناخد  تالوصحم  هضرع  شورف و  هدام 4 .
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.دشاب مومع  يارب  یناخد  تالوصحم  غیلبت  رگنایامن  هک  دشاب  يوحن  هب  دیابن  زاجم 

یناخد تالوصحم  ناگدننک  رداص  ناگدننکدراو و  ناگدـننکدیلوت ، طسوت  يدام  ریغ  يدام و  زا  معا  تیامح ، هناعا و  کمک ، هنوگ  ره  ياطعا  هدام 5 .
.تسا عونمم  دوش ، بوسحم  یناخد  تالوصحم  غیلبت  هک 

قبط یغیلبت  هفوشکم  لیاسو  اهالاک و  اب  .تسا  عونمم  یناخد  تالوصحم  یغیلبت  يالاک  لـیاسو و  عون  ره  شورف  دـیرخ و  عیزوت ، دـیلوت ، دورو ، هدام 6 .
.دش دهاوخ  لمع  تاررقم 

یمومع نکاما  رد  داوم  نیا  لامعتـسا  یناخد ، تـالوصحم  دود  یلیمحت  قاشنتـسا  لـباقم  رد  تظفاـحم  هژیوب  یمومع ، تمالـس  ظـفح  روظنم  هب  هدام 7 .
 . تسا عونمم 

نکاما نایدـصتم  ای  نایامرفراک  ای  ناریدـم  اب  نوناق  رد  جردـنم  نکاما  ریاس  یمومع و  نکاما  رد  تایناخد  لامعتـسا  تیعونمم  يارجا  تیلوئـسم  هدام 8 .
.تسا طوبرم 

بسانم طاقن  رد  یناخد  تالوصحم  فرصم  تیعونمم  رب  ینبم  هدنهدرادشه  ياهولبات  دنفظوم  یمومع  نکاما  نیلوئسم  نایامرفراک و  نایدصتم ، هدام 9 .
.دنیامن بصن  مومع  دید  ضرعم  رد  و 
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.تسا عونمم  شورف  راکدوخ  ياه  هاگتسد  تنرتنیا و  قیرط  زا  دارفا  هب  یناخد  تالوصحم  شورف  هدام 10 .

.دنک اضاقت  يو  زا  ار  لاس  ( 18  ) لقادح نتشاد  رب  ینبم  ییاسانش  كردم  رادیرخ ، نس  ندوب  كوکشم  تروص  رد  دیاب  هدنشورف  هدام 11 .

فظوم یناگرزاب  ترازو  هدام 13 . .تسا  عونمم  شورف  هناورپ  نودـب  یقوقح ، یقیقح و  صاخـشا  طسوت  یناخد  تـالوصحم  هضرع  شورف و  هدام 12 .
رایتخا رد  دنـشاب ، یم  یناخد  تالوصحم  زاجم ) ناگدنـشورف   ) شورف هناورپ  ياراد  نوناق  ( 7  ) هدام قبط  هک  ار  یقوقحو  یقیقح  صاخـشا  تسرهف  تسا 

.دهد رارق  داتس 

.دش دهاوخ  رداص  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  ساسا  رب  ناریا  تایناخد  تکرش  طسوت  یناخد  تالوصحم  یناگرزاب  تیلماع  زوجم  هرصبت :

یناخد داوم  هضرع  ياه  لحم  یمومع و  نکاما  یسرزاب  تایلمع  ییارجا  لحارم  هیلک  رد  تسا  فظوم  ناریا  یمالسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  هدام 14 .
.دروآ لمع  هب  یناگرزاب  یکشزپ و  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ياه  هناخترازو  نیسرزاب  نیرومأم و  اب  ار  مزال  يراکمه 
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نوناق نیا  عوضوم  میارج  دروم  بسح  ار  دوخ  ياه  شرازگ  دـنفظوم  نوناق  نیا  يارجا  رد  طبر  يذ  نیرومام  ریاس  یتشادـهب و  نیروماـم  هیلک  هدام 15 .
 . دنراد لاسرا  حالص  يذ - عجارم  يارب 

ترابع جرد  .دسرب  شورف  هب  ای  هضرع  ناریا  تایناخد  تکرش  هژیو  بسچرب  لایرس و  هرامـش  اب  يدنب و  هتـسب  رد  دیاب  یناخد  تالوصحم  هیلک  هدام 16 .
.تسا یمازلا  یتادراو  یناخد  ياه  هدروآرف  ياه  يدنب  هتسب  هیلک  يور  رب  ناریا  رد  شورف  صوصخم 

.تسا عونمم  یخن  ای  زاب و  يا ، هلف  تروص  هب  یناخد  تالوصحم  شورف  هرصبت 1 .

.دنتسه هدام  نیا  تیاعر  هب  مزلم  زین  يداصتقا  هژیو  دازآ و  قطانم  رد  عقاو  ياه  هاگشورف  هرصبت 2 .

تکرش لیوحت  و  دنک ]  ] طبض روشک  زا  هطقن  ره  رد  ار  قاچاق  یناخد  داوم  تالوصحم و  تسا  فظوم  ناریا  یمالسا  يروهمج  یماظتنا  يورین  هرصبت 3 .
نیا ( 16  ) هدام تاصخشم  اب  ار  لوصحم  ناریا  تایناخد  تکرـش  یکـشزپ ، شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  تقفاوم  تروصرد  .دهد  ناریا  تایناخد 

ياهدمآ رد  باسح  هب  ار  هلصاح  دمآرد  هدناسر و  شورف  هب  تالوصحم  ریاس  دننام  يدنب و  هتسب  همان  نییآ 

60 ص :

اه هناخ  هوهق  www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 157زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


.دومن دهاوخ  زیراو  یمومع 

.ددرگ یم  تخادرپ  تایناخد  تکرش  شورف  هب  طوبرم  هنیزه  ناسرزاب و  یماظتنا ، يورین  نانکراک  فشکلا  قح  هلصاح ، دمآرد  لحم  زا  هرصبت 4 .

نداعمو عیانـص  یکـشزپ ، شزومآ  نامرد و  تشادـهب ، یناگرزاب ، روشک و  ياه  هناخترازو  یناـخد ، تـالوصحم  دورو  زا  يریگولج  روظنم  هب  هدام 17 .
.دنیامن لاسرا  داتس  هب  ار  نآ  شرازگ  دنروآ و  لمع  هب  هیاسمه  ياهروشک  اب  ار  مزال  یگنهامه  هجراخروماو 

تالوصحم تادراو  دیلوت و  .دیامن  تیاعر  یناخد  تالوصحم  هضرع  دـیلوت و  رد  ار  یلم  ياهدرادناتـسا  تسا  فظوم  ناریا  تایناخد  تکرـش  هدام 18 .
.تسا عونمم  طبترم  ياه  لمعلاروتسد  همان و  نییآ  نیا  طوبرم و  نیناوق  رد  هدش  نییعت  ياهرایعم  اب  ریاغم  یناخد 

یلخاد تاجناخراک  زاین  ساسا  رب  ار  وکابنت  نوتوت و  تشک  ریز  حطـس  داتـس  یگنهامه  اب  يزیر و  همانرب  لامعا  اب  تسا  فظوم  ناریا  تاـیناخد  تکرش 
.دروآ لمع  هب  يریگولج  یماظتنا  يورین  یگنهامهاب  یلخاد  تاجناخراک  زاین  زا  رت  شیب  تشک  ریز  حطس  شیازفا  زا  دیامن و  نییعت 
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یجیردـت نیزگیاج  یلخاد ، تاجناخراک  وکابنت  نوتوت و  هب  زاین  نازیم  شهاک  تروص  رد  دـنفظوم  نداعمو  عیانـص  يزرواشک و  داهج  ياه  هناـخترازو 
.دنهد رارق  ارجا  هعلاطم و  دروم  یناخد  تالوصحم  يروآرف  دیلوت و  قطانم  تشک  يوگلا  رد  يزرواشک  تالوصحم  ریاس  اب  ار  وکابنت  نوتوت و  تعارز 

.دشاب یمن  زاجم  لکش  ره  هب  وکابنت  نوتوت و  تشادرب  تشاد و  تشاک ، هنیمز  رد  هنارای  تخادرپ  هرصبت :

یم روظنم  یکـشزپ  شزومآو  نامرد  تشادهب ، ترازو  یتاونـس  هجدوب  رد  نوناق  ( 8  ) هدام رد  روکذم  تایلام  عمجرـس  زا  %( 2  ) دـصرد ود  ات  هدام 19 .
.دریگ رارق  اه  تیعمج  تاسسوم و  اه ، نامزاس  رایتخا  رد  یناخد  داوم  لامعتسا  لرتنک  هزرابم و  فادها  ققحت  يارب  ات  ددرگ 

 . درک دهاوخ  بیوصت  نییعت و  ار  یتلود  ریغ  ياه  نامزاس  هب  کمک  طباوض  داتس ، هرصبت :

خرن ساسا  رب  یکـشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  داهنـشیپ  هب  نوناق  رد  ررقم  يدـقن  يازج  رثکادـح  لقادـح و  راب ، کی  لاس  هس  ره  هدام 20 .
.دبای یم  شیازفا  ناریزو  تأیه  بیوصت  اب  دوش ، یم  مالعا  يزکرم  کناب  طسوت  هک  هنالاس  مروت  یمسر 
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ياه همانرب  دـنفظوم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، هعـسوت  مراهچ  هماـنرب  نوناـق  ( 160  ) هدام عوضوم  ياـه  هاگتـسد  هدام 21 .
.دنیامن ارجا  نآ ، اب  هزرابم  تایناخد و  لامعتسا  زا  يریگشیپ  يارب  ار  داتس  بوصم  یغیلبت  یشزومآ و 

هرـشتنم تابیکرت  داوم و  نییعت  يارب  ار  مزال  یهاگـشیامزآ  تاناکما  تالیهـست و  تسا  فظوم  یکـشزپ  شزومآ  ناـمرد و  تشادـهب ، ترازو  هدام 22 .
 . دیامن مهارف  یناخد  داوم 

دنهد رارق  داتس  رایتخا  رد  ار  همان  نییآ  نیا  دافم  اب  هطبار  رد  زاین  دروم  تاعالطا  دنفظوم  ناریا  تایناخد  تکرش  هژیوب  طبر ، يذ  ياه  هاگتـسد  هدام 23 .
.

ریبد یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  تمالس  نواعم  تسا و  رقتسم  یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  رد  داتس  هناخریبد  هدام 24 .
 . دوب دهاوخ  داتس 

: ددرگ یم  نییعت  ریز  حرش  هب  داتس  هناخریبد  فیاظو  هدام 25 .

.نآ تاسلج  روتسد  میظنت  داتس و  رد  حرط  لباق  ياهداهنشیپ  صوصخ  رد  مزال  ياهیسررب  ماجنا  . 1

.داتس تابوصم  يریگیپ  . 2
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.اه نآ  رب  تراظن  یناتسا و  یصصخت  ياه  هورگراک  يزادنا  هار  . 3

.دروم بسح  رب  تاسلج  رد  تکرش  هب  اه  نآ  توعد  يارب  اه  نامزاس  اه و  هناخترازو  ریاس  اب  مزال  ياه  یگنهامه  ماجنا  . 4

.داتس درکلمع  شرازگ  هیارا  نیودت و  . 5

.ددرگ یم  لوحم  هناخریبد  هب  داتس  طسوت  هک  يروما  ریاس  ماجنا  . 6

.رامآ تاعالطا و  تبث  يروآ و  عمج  . 7

.نوناق هب  طوبرم  ییارجا  روما  یگنهامه  . 8

.داتس هب  اهدربهار  داهنشیپ  اه و  لمعلاروتسد  نیودتو  هیهت  . 9

یم نییعت  دسر ، یم  داتس  بیوصت  هب  هک  یلمعلا  روتسد  یط  یصصخت  ياه  هورگراک  هب  طوبرم  تاررقم  ریاس  فیاظو و  بیکرت ، اضعا ، دادعت  هدام 26 .
.(1) ددرگ
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ناراد هناخ  هوهق  موس : لصف 

هراشا

.مینک یم  رورم  ار  ناراد  هناخ  هوهق  هب  طوبرم  بلاطم  شخب  نیا  رد 

هناخ هوهق  سیسأت  فلا )

هراشا

ياه ناخ  هوهق  نینچ  سیـسات  ایآ  دـهدب ؛ يرتشم  هب  نایلق  ياچ و  هناـخ  هوهق  رد  رد  دراد  دـصق  دراد و  ار  يا  هناـخ  هوهق  سیـسات  دـصق  یـصخش  لاؤس :
؟ دراد یعرش  لاکشا 

.(1) دیشاب دیؤم  قفوم و  .درادن  لاکشا  هسفن  یف  دشابن ، نایم  رد  ینوناق  عنم  رگا  دشاب و  یم  تاررقم  نوناق و  عبات  خساپ :

65 ص :

.489349 ءاتفتسا : هرامش  يربهر ، مظعم  ماقمرتفد  - 1

اه هناخ  هوهق  www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 157زکرم  هحفص 75 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14771/AKS BARNAMEH/#content_note_65_1
http://www.ghaemiyeh.com


.(1) درادن لاکشا  هسفن  یف  خساپ :

؟ دراد یمکح  هچ  دنشورف  یم  نایلق  ای  دنراد ، ارس  نایلق  هک  یناسک  دما  رد  لاؤس :

دیرخ و درادن و  لاکـشا  نآ  زا  لصاح  دـمآ  رد  .درادـن  لاکـشا  دـشاب ، هتـشادن  هجوت  لباق  ررـض  رگا  تایناخد  فرـصم  تجهب ، هللا  تیآ  رظن  هب  خـساپ :
(2) .درادن لاکشا  مه  نایلق  دوخ  شورف 

؟(3) دراد یمکح  هچ  نآ  رد  نایلق  ياچ و  هئارا  هناخ و  هوهق  سیسأت  لاؤس :

.تسین زیاج  نایلق  هئارا  خساپ :

نایلق ندرکن  هضرع  يارب  اه  هناخ  هوهق  دهعت 

زوجم رودص  ماگنه  نایلق ، ندرکن  هضرع  يارب  دیدج  ياه  هناخ  هوهق  زا  نتفرگ  دهعت  تایناخد ، اب  هزرابم  يروشک  داتس  هسلج  نیمتشه  هبوصم  ساسا  رب 
.دوش یم  یمازلا  تیلاعف 

هسلج نیمتشه  رد  تایناخد  اب  هزرابم  يروشک  داتس  اد ؛ بو زا  لقن  هب  تلود  یناسر  عالطا  هاگیاپ  شرازگ  هب 
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.تسا نایلق  ندرکن  هضرع  يارب  زوجم ، رودص  ماگنه  دیدج  ياه  هناخ  هوهق  زا  نتفرگ  دهعت  هلمج  نآ  زا  هک  تشاد  مهم  هبوصم  دوخ 7 

ناگدنیامن 4 یکشزپ و  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ریزو  روضح  اب  هک  تایناخد  اب  هزرابم  روشک  داتـس  هسلج  نیمتـشه  تابوصم  شرازگ ، نیا  ساسا  رب 
: تسا حرش  نیا  هب  دش ، رازگرب  تشادهب  ریزو  رتفد  رد  لوئسم  ياه  نامزاس  وضع و  هناخترازو 

هـضرع زاجم  نیلماع  نییعت  لمعلاروتـسد  ساسا  رب  ار  یناخد  تالوصحم  زاجم  هضرع  یهدناماس  تراجت  ندـعم و  تعنـص ، ترازو  دـیدرگ  ررقم  فلا )
دـنک و يریگیپ  ترازو  نآ  رد  هدـش  داجیا  هزیناکم  ياه  تخاـسریز  لاس 84 و  هامریت  خروم 13  تایناخد ، لرتنک  يروشک  داتـس  بوصم  یناـخد  داوم 

.دوش صخشم  روکذم  لمعلاروتسد  قباطم  روشک  رسارس  رد  یناخد  داوم  شورف  هب  زاجم  زکارم  هکبش  لاسما ، هام  رویرهش  خیرات 31 ات  رثکادح 

نایاپ ات  یناخد  داوم  تادراو  تادـیلوت و  رد  یلم  ياهردادناتـسا  تیاـعر  زا  ار  دوخ  یبایـشزرا  تراـظن و  شرازگ  تسا  فلکم  درادناتـسا  ناـمزاس  ب )
هب شرازگ  راب  کی  هام  ره 6  يا  هرود  روط  هب  نینچمه  .دیامن  مالعا  داتس  هب  هام 1392  دادرم 
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.دوش مالعا  داتس 

هرهب اب  نآ ، يدنب  هتـسب  هرـشتنم و  هلکـشتم ، داوم  زا  معا  ار ، نوتوت  وکابنت و  عاونا  زاجم ، ياهدرادناتـسا  دراوم  درادناتـسا  یلم  نامزاس  دـیدرگ  ررقم  ج )
.دنک غالبا  رویرهش 92  نایاپ  ات  تراجت  ندعم و  تعنص ، ترازو  هب  ارجا  تهج  نیودت و  یللملا  نیب  یلم و  عبانم  زا  يریگ 

.ددرگ لامعا  طبریذ  ياه  نامزاس  طسوت  یشورف  هدرخ  تمیق  يانبم  رب  تایناخد  تایلام  ضراوع و  دروم  رد  یمالسا  ياروش  سلجم  هبوصم  د )

اب يرتـسگداد  ترازو  هوق و  ماـقم  یلاـع  نالوئـسم  روضح  اـب  هییاـضق  هوـق  رد  يا  هسلج  تاـیناخد ، لرتـنک  عماـج  نوناـق  نیودـت  تهج  دـش  بوـصم  ه )
.دوش لیکشت  داتس  یگنهامه 

ياه هناخ  هوهق  زوجم  رودص  رد  نایلق  هضرع  مدع  دهعت  ذخا  یمومع ، نکاما  رد  نایلق  هلمج  زا  یناخد ، داوم  لامعتسا  هضرع و  تیعونمم  يارجا  وریپ  و )
مزال یگنهامه  یماظتنا  يورین  روشک و  ترازو  تشادهب ، ترازو  يراکمه  اب  تراجت  ندعم و  تعنص ، ترازو  تسا و  یمازلا  دیدج 

68 ص :
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(1) .دنراد لومعم  روشک  رسارس  رد  ار  نآ  يارجا  تهج 

تایناخد لامعتسا  درومرد  اهقف  رظن 

هراشا

شالت همه  هکلب  دننک ؛ یمن  غالبا  دوخ  نادلقم  هب  هدرواین ، تسد  هب  دوخ  یصخش  تالیامت  قیالس و  هار  زا  ار  یعرش  ماکحا  هجو  چیه  هب  عجارم ، اهقف و 
هقف نیعم  صخـشم و  ياـهراکهار  قیرط  زا  تدـهاجم  شـالت و  اـب  هلئـسم  ره  صوـصخ  رد  ار  دـنوادخ  مکح  هک  تسا  نآ  ناراوـگرزب  نیا  تمه  مه  و 

ربتعم تیاور  ای  هیآ ، دـننام  یلقن  صاخ  لیلد  دروم ، نآ  صوصخ  رد  ای  تسا : تروص  ود  هب  زین  یعرـش  مکح  هب  ندیـسر  ياـنبم  لاور و   . دـننک طابنتـسا 
دهاوش نئارق و  يروآ  عمج  تیاور و  كرد  صوصخ  رد  فلتخم  مولع  هب  هجوت  اـب  دـیاب  هیقف  تسا و  صخـشم  فیلکت  تروص ، نیا  رد  هک  دراد  دوجو 

.دهدب اوتف  نآ  ساسارب  هدیسر ، لقن  نیا  تیجح  مدع  ای  تیجح  هب  دوجوم ،

« هثدحتسم  » لئاسم وزج  حالطصا  هب  هتشادن و  جاور  نیموصعم  نامز  رد  هک  تسا  طوبرم  یلئاسم  اهراک و  هب  یعرش  مکح  يانبم  هب  ندیـسر  مود  تروص 
نیا هک  دراد  دوجو  ییانبم  ماع و  تیاور  ایا  دنیبب  دیاب  هیقف  .دنیآ  یم  باسح  هب 

69 ص :

.http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=106Id=228411 - 1
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صوصخ رد  هک  یفالتخا  .دـنک  یم  ادـیپ  یمکح  هچ  دـیدج  راک  نیا  یلک  نیناوق  لوصا و  قبط  هن  رگو  هن  ای  دوش  بوسحم  نآ  قادـصم  صخـشم ، راک 
تایناخد مان  هب  يزیچ  نیموصعم  نامز  رد  ًانیقی  اریز  .تسا  هتفرگ  لکـش  طابنتـسا  راتخاس  نیمه  ساـسارب  هدـمآ ، شیپ  راگیـس  زا  هدافتـسا  یعرـش  مکح 

راک نیا  هدش  هتفرگ  تایاور  یخرب  زا  مه  نآ  هک  یهقف  ینابم  لوصا و  ساسارب  هجیتن  رد  .میرادن  نآ  تمرح  ای  زاوج  رد  مه  یتیاور  سپ  هتـشادن ؛ دوجو 
یخرب .ددرگ  یم  بوسحم  لالح  راک  نآ  دشاب ، هتـشادن  دوجو  نآ  تمرح  رب  لیلد  هک  يراک  ره  تیّلح » لصا   » يانبم رب  اریز  دوب ؛ دهاوخ  لالح  زیاج و 

لمع نیا  میرادن ؛ ینیعم  تیاور  راگیس  دوخ  صوصخ  رد  دنچ  ره  دندقتعم  دنا و  هتسناد  صاخ  ياه  تیاور  زا  یخرب  قادصم  ار  تایناخد  لامعتسا  اهقف 
نوچ دنیامرف : یم  نآ  دننام  راگیس و  زا  هدافتسا  مکح  صوصخ  رد  اهقف  یخرب  هدش و  هتخانش  مارح  تیاور  رد  هک  تسا  دوخ  هب  ندناسر  ررـض  قادصم 

.درک يرود  لامعتسا  نآ  زا  دیاب  تسا و  مارح  دراد ، ناسنا  يارب  هبانتعم »  » ررض تایناخد  رگید  راگیس و 

هظحالم لباق  ررض  تروصرد  تمرح  فلا )

هک ییاهزیچ  لامعتسا  ندیماشآ و  ندروخ و  زا  مالسا 

70 ص :
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هب هک  ییاج  ات  تسا ، رتدیدش  زین  نآ  ببس  تلع و  زا  عنم  دشاب ، رت  شیب  ررـض ، نازیم  هچ  ره  تسا و  هدرک  عنم  دشاب ، هتـشاد  ررـض  ناسنا  تمالـس  يارب 
(1)" .تسا مارح  دراد  ررض  ناسنا  يارب  هک  يزیچ  ندروخ  : " دنا هدومرف  ینیمخ  ماما  ترضح  .دسر  یم  تمرح  هجرد 

زا یکی  راگیس  .درادن  یتیـصوصخ  رگید ، هار  زا  ای  دشاب  ندروخ  هار  زا  ررـض  نیا  هک  نیا  تسا و  نتـشاد  ررـض  تمرح ، ياهرایعم  زا  یکی  هک  تسادیپ 
یم رظن  هب  هن ؟ ای  دوش  دادملق  مارح  نآ  زا  هدافتسا  هک  تسا  يدح  رد  ررـض  نیا  ایآ  اما  دراد ؛ ررـض  ناسنا  یتمالـس  يارب  شلامعتـسا  هک  تسا  ییاهزیچ 

.دراد یگتسب  طیارش  دارفا و  هب  هتکن  نیا  دسر 

: دییامرف هظحالم  دروم  نیا  رد  ار  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  خساپ  لیذ و  لاؤس 

تسا مارح  ایآ  دنک ، كرت  رت  شیب  ای  هتفه  دنچ  تّدم  هب  ار  تایناخد  فرصم  داتعم  درف  رگا  تسا ؟ مارح  تایناخد  لامعتـسا  هب  عورـش  ایآ  لاؤس 1408 :
؟ دزادرپب نآ  لامعتسا  هب  هرابود  هک 

لامعتسا رب  هک  يررض  بتارم  فالتخا  اب  مکح  خساپ :

71 ص :

هلئسم 2630. ص 599 ، ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - 1
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ندـب يارب  يا  هظحالم  لباق  ررـض  بجوم  هک  دـشاب  يرادـقم  هب  رگا  تایناخد ، لامعتـسا  یلک  روط  هب  ددرگ و  یم  تواـفتم  دوش ، یم  بترتم  تاـیناخد 
.(1) دشاب یمن  زیاج  زین  دسر  یم  هلحرم  نیا  هب  نآ  عورش  اب  هک  دناد  یم  صخش  رگا  تسین و  زیاج  دشاب ،

.تسا مارح  مهم ، گرزب و  ررض  نتشاد  تروص  رد  هک  تسا  نیا  ناشرظن  مه  دیلقت  عجارم  ریاس 

: ینادمه يرون  هللا  تیآ 

.(2) تسین زیاج  دشاب  هتشاد  هبدتعم  ررض  رگا  تایناخد ) عاونا  راگیس و  ندیشک  )

: يزیربت ینارکنل و  لضاف  ماظع  تایآ 

(3) .تسا مارح  دراد  یلک  ررض  ناسنا  يارب  ای  دوش  یم  گرم  بجوم  هک  يزیچ  ندروخ 

بترتم نآ  رب  ررض  هک  ینالقع  لامتحا   ) میهد ینالقع  لامتحا  رگا  نینچمه  دشاب و  هبدتعم  ررض  نآ  رد  رگا  تسا  مارح  راگیس  ندیشک  ییوخ : هللا  تیآ 
.(4) درادن لاکشا  میهدن  لامتحا  رگا  و  دوش ) یم 

72 ص :

.http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=128 - 1
س 562. ص 168 ، ج 2 ، یهقف ، هلئسم  کی  رازه و  - 2

هلئسم 2630. ، 600 ص : ج 2 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - 3
س 1105. ص 335 ، لوا ، ، 1381 یئوخلا ، مامالا  راثآ  ءایحا  هسسوم  تائاتفتسا ، - 4
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(1) .تسین زیاج  دشاب ، هتشاد  هبدتعم  ررض  سک  ره  يارب  یناگیاپلگ : یفاص  هللا  تیآ 

: دییامرف هجوت  هل  مظعم  باوج  یناتسیس و  هللا  تیآ  زا  شسرپ  هب 

؟ تسیچ ردخم  داوم  راگیس و  نایلق و  هلمج  زا  تایناخد  لامعتسا  هرابرد  هل  مظعمرظن  شسرپ :

.(2) درادن لاکشا  دشاب ، هتشادن  يرگید  ای  شدوخ  يارب  هبدتعم  ررض  رگا  نآ  لاثما  راگیس و  هب  تبسن  و  تسین ، زیاج  ردخم  داوم  زا  هدافتسا  خساپ :

ررض لامتحا  تروصرد  تمرح  ب )

هراشا

سپ دوش  یم  رمع  یهاتوک  ببس  مه  یهاگ  تسا و  ناطرس  یبلق و  ياه  يرامیب  یلصا  لماع  ندیشک  راگیـس  دیوگ  یم  یکـشزپ  ياه  هیـصوت  شـسرپ :
؟ تسیچ لیذ  صاخشا  هب  هبسنلاب  ندیشک  راگیس  مکح 

؛ تسا هدرک  عورش  هزات  هک  یسک  - 1

؛ تسا هدش  داتعم  ندیشک  راگیس  هب  هک  یسک  - 2

73 ص :

.يدومحم نسحم  دیس  ص148-147 ، ج1 ، دیلقت ، عجارم  املع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  - 1
.http://www.sistani.org/persian/qa/0943 - 2
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یم هٌجوت ، لباق  يررض  دنیشن ، یم  يراگیس  صخش  رانک  رد  هک  سک  نآ  هب  دنیوگ  یم  ناکشزپ  دشک و  یم  راگیس  وا  هک  میا  هتسشن  یسک  رانک  رد  - 3
.دسر

یناتسیس هللا  تیآ  خساپ 

هب دشاب ؛ هتشاد  دوجو  ررض  نامگ  ای  دشاب و  مولعم  ررض  نآ  هک  نیا  زا  معا  هدنیآ و  رد  دنچ  ره  دوش ، یم  نایز  ررـض و  بجوم  رگا  راگیـس  ندیـشک  . 1
، دشک یم  رتمک  هک  تهج  نیدب  دـنچ  ره  دـشاب ، دـیدش  نایز  ررـض و  زا  نمیا  رگا  اما  .تسا  مارح  دنـشاب ؛ كانمیب  صخـش  تمالـس  رب  القع  هک  يروط 

.درادن یعنام 

زا لصاح  ررـض  لثم  دوش ؛ يرگید  ررـض  بجوم  راگیـس  كرت  هک  نآ  رگم  درادرب  تسد  دیاب  .دروآ  یم  يدـیدش  ررـض  راگیـس  ندیـشک  همادا  رگا  . 2
.تسا ریذپان  لٌمحت  ًاتداع  هک  يروط  دشاب ؛ یجرح  وا  يارب  راگیس  كرت  هک  نیا  ای  نآ و  زا  رت  تخس  ای  ندیشک و  راگیس 

.(1) دوش یم  مه  وا  لاح  لماش  لوا  شخب  باوج  و  تسا ، يدتبم  صخش  دننامه  یصخش  نینچ  . 3

74 ص :

.http://www.sistani.org/persian/qa/0943 - 1
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یناگیاپلگ هللا  تیآ 

.(1) تسین زیاج  دهدب ، ررض  هب  ینالقع  لامتحا  ای  دراد ، ررض  هب  نامگ  راگیس  ندیشک  رد  رگا 

دایتعا تروصرد  تمرح  ج )

موحرم ًالثم  تسا ؛ طوبرم  دایتعا  مدـع  تیعـضو  هب  زاوج  ضرف  هک  دـنیامرف  یم  دـیکأت  هدادـن و  اوتف  راگیـس  تمرح  هب  قلطم  روط  هب  هک  عجارم  زا  یخرب 
یئالقع یفرع و  ررض  رد  دیدرت  زاوج و  ثحب  مه  رگا  هجیتن  رد  تسین » زیاج  دوش ، دایتعا  بجوم  هچنانچ  راگیس ) ندیشک  : ») دنیامرف یم  لضاف  هللا  تیآ 

.هدش ناش  يدوجو  کفنیال  ءزج  راگیس  هک  یناسک  هن  تسا ، طوبرم  ننفت  لها  هب  دشاب  حرطم 

: دینک یم  هظحالم  لیذ  رد  ار  ناشیا  باوج  ینارکنل و  لضاف  هللا  تیآ  موحرم  زا  لاؤس 

؟ دراد یمکح  هچ  نآ  عیزوت  هیهت و  ردخم و  داوم  تایناخد و  لامعتسا  لاؤس :

(2) .تسا مارح  دنک ، داجیا  ار  دایتعا  هنیمز  رگا  زین  تایناخد  لامعتسا  تسا و  مارح  اه  نآ  شورف  دیرخ و  ردخم و  داوم  لامعتسا  خساپ :

75 ص :

س 7. ص 64 ، ج 3 ، لوا ، ، 1364 میرکلا ، نآرقلا  راد  لئاسملا ، عمجم  - 1
س 964. ص 239 ، ج 1 ، ینارکنل ، لضاف  هللا  تیآ  لئاسملا ، عماج  - 2
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؟ تسیچ راگیس  ردخم و  داوم  كایرت و  تایناخد  لامعتسا  اب  طابترا  رد  یلاعترضح  رظن  لاؤس :

(1) .دنکن عورش  هک  تسا  نآ  رتهب  ار  راگیس  تسا و  مارح  دشاب ، هتشاد  دایتعا  هنیمز  رگا  ردخم ، داوم  كایرت و  لامعتسا  خساپ :

؟(2) دراد یمکح  هچ  درواین ، دایتعا  هک  یتروصرد  یجیردت  تروص  هب  راگیس  ندیشک  لاؤس :

.تسا بانتجا  طایتحا ، ياضتقم  هکلب  رتهب ، خساپ :

.(3) دنشکن تسا  رتهب  هچ  رگا  تسین ، مارح  ندیشک  راگیس  ینیمخ : ماما 

تایناخد لامعتسا  تمرح  د )

هراشا

لامعتسا عجارم ، همه  رظن  قبط  ددرگ ، بوسحم  هجوت  لباق  ررض  داوم  نیا  ررض  رگا  اما  تسا ؛ تیّلح  زاوج و  تایناخد  راگیس و  صوصخ  رد  هیلوا  لصا 
، ریخ ای  دراد  هجوت  لباق  ررض  رگید  هباشم  دروم  ود  ای  نایلق  ای  راگیس  هک  هلئسم  نیا  صیخشت  تسا و  مارح  پیپ  قپچ و  نایلق و  راگیس و 

76 ص :

س 1375. ص360 ، ج 1 ، ینارکنل ، لضاف  هللا  تیآ  لئاسملا ، عماج  - 1
س 966. ص240 ، نامه ، - 2

س 104. ص 37 و 38 ، ج 2 ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تائاتفتسا ، - 3
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.تسا جراخ  اهقف  يراک  هزوح  زا  تاعوضوم  صیخشت  نوچ  دننک ؛ یمن  رظن  راهظا  عوضوم  نیا  صوصخ  رد  عجارم  ًالومعم  تسا و  دارفا  دوخ  هدهع  رب 

.دهد یم  اوتف  نآ  صوصخ  رد  تسا ، عرش  رظن  اب  فلاخم  تشذگ و  لباق  ریغ  ررض  راگیس  ررض  ًالثم  هک  دوش  لصاح  نیقی  یعجرم  يارب  ًانایحا  رگا  اما 

تایناخد لامعتسا  تمرح  ياوتف  یهقف  نییبت 

نآ هب  هربخ  لـها  هک  ررـض  زا  نازیم  نیا  اـب  يا  هلئـسم  هنوگچ  .دـیهدن  ماـجنا  ار  نآ  هک  دوش  یم  هتفگ  دـشاب ، هتـشاد  ررـض  فوخ  يا  هلئـسم  رگا  هقف  رد 
؟ داد نآ  تمرح  هب  مکح  دیابن  دنهد ، یم  تداهش 

زا تخادرپ و  هلئسم  نیا  یکشزپ  یملع و  یهقف ، نییبت  هب  تایناخد ، داوم  راگیس و  لامعتسا  تمرح  رب  ددجم  دیکأت  اب  يزاریـش  مراکم  هللا  تیآ  ترـضح 
.دنشاب هدیدپ  نیا  اب  هلباقم  رکف  هب  تساوخ  تلود  اه و  هناسر  مدرم ،

.تسا نشور  زین  ام  لیلد  تسا و  مارح  تایناخد  راگیس و  ندیشک  میتفگ  میداد و  راگیس  هرابرد  ییاوتف  ام  دندومرف : ناشیا 
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راگیس و ندیشک  رثا  رب  هک  تسا  يرامیب  عون  دنا 120  هتفگ  هدمآ و  ام  شیپ  دننک  یم  ّتیلاعف  هار  نیا  رد  هک  ییابطا 

.تسا یبلق  هتکس  يزغم و  هتکس  قورع و  یگتفرگ  ناطرس ، اه  يرامیب  نیا  زا  یخرب  دیآ ؛ یم  ناسنا  غارس  هب  تایناخد 

هب مکح  دـیاب  دراد  ررـض  همه  نیا  هک  يزیچ  لامعتـسا  مییوگ  یم  زین  تفریذـپ و  هلئـسم  نیا  رد  دـیاب  ار  اه  نآ  عامجا  هکلب  هربخ  لها  لوق  مییوگ  یم  ام 
: دندوزفا هل  مّظعم  .داد  نآ  تمرح 

یگدننار حناوس  رثا  رد  هک  تسا  يدارفا  زا  شیب  دنور ، یم  ایند  زا  لاس  رد  نایلق  تایناخد و  لامعتسا  رثا  رب  هک  يدارفا  دادعت  تسا ، هدمآ  رامآ  رد  اریخا 
.دنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناج 

: دندومرف مینک ، یم  لمع  یهقف  نیزاوم  قبط  ام  هک  نیا  رب  دیکأت  اب  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  ترضح 

یم تداهش  نآ  هب  هربخ  لها  هک  ررض  زا  نازیم  نیا  اب  يا  هلئسم  روط  هچ  دیهدن ؛ ماجنا  هک  دوش  یم  هتفگ  دشاب  هتشاد  ررض  فوخ  يا  هلئـسم  رگا  هقف  رد 
؟ داد نآ  تمرح  هب  مکح  دیابن  دنهد ،

يدیاوف راثآ و  هچ  امش  ياوتف  دننک  یم  لاؤس  یخرب  دندوزفا : ناشیا 
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قباس تیعضو  هب  یمومع  سلاجم  اه و  سوبوتا  راطق ، یمومع ، عماجم  رد  نالا  هک  تسا  نیا  اوتف  نیا  راثآ  تسا ؟ هدش  رجنم  راگیس  كرت  هب  ایآ  هتشاد و 
.تسا هدش  لیدبت  شزرا  دض  هب  هلئـسم  نیا  هدش  ماجنا  يزاس  گنهرف  رثا  رب  هناتخبـشوخ  دنـشاب و  یفلختم  دارفا  هک  نیا  رگم  دوش ؛ یمن  هدیـشک  راگیس 

؟(1) دشن كرت  هعماج  رد  راگیس  ارچ  تشاد و  يرثا  هچ  اوتف  نیا  هک  دندوب  هدرک  تنطیش  اه  هناسر  رد  یخرب  ًاریخا 

تایناخد شورف  زا  لصاح  دمآرد 

؟ مارح ای  تسا  لالح  راگیس  شورف  زا  لصاح  دمآرد  لاؤس :

: دیامرف یم  مراکم  هللا  تیآ 

مارح ًاقلطم  رّدـخم  داوم  ًاصوصخم  تایناخد ، عاونا  ریاـس  راگیـس و  ندیـشک  .تسا  مارح  دراد ، یّمهم  ررـض  ناـسنا  يارب  هک  يزیچ  ندیـشون  اـی  ندروخ 
راشتنا هب  کمک  هنوگره  شورف و  دـیرخ و  دـیلوت ، نینچمه  دـشاب و  هدوب  يرگید  قیرطره  هب  ای  ندروخای و  ندرک  دود  ای  قیرزت  تروص  هب  هاوخ  .تسا 

(2) .دشاب یم  مارح  زین  نآ 
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نوچ متـسین ؛ یـضار  مراک  زا  ًالـصا  نم  اما  دشاب ؛ یم  مردپ  لام  هزاغم  نیا  منک ؛ یم  راک  دـشاب  یم  وکابنت  نآ  فصن  شورف  هک  يا  هزاغم  رد  نم  لاؤس :
نم هک  یلوپ  مناد  یمن  الاح  .دشاب  یم  روشک  زا  جراخ  هزاغم  نیا  هتبلا  .مهدب  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  مروبجم  مردپ  رطاخ  هب  اما  دسر ؛ یم  شورف  هب  وکابنت 

؟ تسا لالح  دایم  مریگ  هزاغم  نیا  زا 

.(1) دییامن باختنا  دوخ  يارب  يرگید  لغش  دینک  یعس  یلو  درادن ؛ یلاکشا  امش  يارب  دیتسه  روبجم  هک  ینامز  ات  خساپ :

؟ دراد یمکح  هچ  وکابنت  لامعتسا  شورف و  دیرخ و  لاؤس :

شورف دیرخ و  لامعتسا و  دشاب ، هتشاد  صخش  يارب  يا  هظحالم  لباق  ررـض  رگا  یلو  درادن ؛ لاکـشا  هسفن  یف  وکابنت  لامعتـسا  شورف و  دیرخ و  خساپ :
(2) .تسین زیاج  نآ 

یمومع نکاما  رد  تایناخد  لامعتسا 

نیا هلمج  زا  .دنراد  يرت  كانرطخ  ياهدمایپ  دنریگ  تروص  یمومع  نکاما  رد  هک  یماگنه  اه ، يراجنهان  دیدرت  یب 
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.درک هراشا  یمومع  نکاما  رد  تایناخد  لامعتسا  هب  ناوت  یم  دراوم 

نارگید رازآ  ثعاب  هک  میهد  ماجنا  ار  ییاهراک  میرادن  قح  میـشاب و  رگیدـمه  يدنورهـش  قوقح  تاعارم  هب  دـنبیاپ  دـیاب  یگمه  یعامتجا  یگدـنز  رد 
.دوشب

؟ دراد یمکح  هچ  یمومع  نکاما  یتلود و  ياههرادا  رد  تایناخد  لامعتسا  لاؤس :

زیاـج دوش ، ناـنآ  هب  ندـناسر  ررـض  اـی  نارگید و  یتحاراـن  تیذا و  بجوم  اـی  دـشاب ، یموـمع  نکاـما  تارادا و  یلخاد  تارّرقم  فـالخ  رب  رگا  خـساپ :
.(1) تسین

.تسا تاررقم  عبات  تارادا  رد  يزیربت : هللا  تیآ  ترضح 

.تسین زیاج  دوش ، نارگید  رازآ  بجوم  ای  دشاب  هتشاد  هبدتعم  ررض  رگا  یناگیاپلگ : یفاص  هللا  تیآ  ترضح 

.تسا تایناخد  كرت  طایتحا  ياضتقم  ینارکنل : لضاف  هللا  تیآ  ترضح 

.تسا نآ  كرت  یلوا  تجهب : هللا  تیآ  ترضح 

(2) .تسین زیاج  دشاب ، هتشاد  هدنیآ  رد  دنچره  یمهم ، ررض  نارگید  يارب  رگا  یناتسیس : هللا  تیآ  ترضح 

81 ص :

.http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=1281398 - 1
ص215. ج 3 و 4 ، دیدج ، لئاسم  باتک  يدومحم ، نسحم  دیس  - 2

اه هناخ  هوهق  www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 157زکرم  هحفص 91 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14771/AKS BARNAMEH/#content_note_81_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14771/AKS BARNAMEH/#content_note_81_2
http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا زیاج  ینکاما  نینچ  رد  ندیشک  راگیس  ایآ  تسا " عونمم  تایناخد  لامعتسا   " دوش یم  هتشون  هیلقن  لیاسو  رگید  اه و  سوبوتا  یخرب  رد  لاؤس :

هب دورو  زا  سپ  هک  دشاب  یم  یتلود  نوناق  يزیچ  نانچ  ای  تسا و  هتفریذپ  هلیسو ، نآ  هب  هدنوش  راوس  هک  دشاب  ینمـض  طرـش  هلزنم  هب  رما  نیا  رگا  خساپ :
(1) .تسین زیاج  تفلاخم  دنک و  لمع  دهعت ، قباطم  تسا  مزال  دنک ؛ تیاعر  ار  اه  نآ  هک  تسا  هدش  مزتلم  روشک 

ناراد هناخ  هوهق  ياهدیابن  اهدیاب و  ب )

بسانم راتفر  یقالخا و  شوخ  . 1

ییازـس هب  ریثات  لباقم  فرط  رد  دناوت  یم  یحور ، یتمالـس  شمارآ و  دـنوادخ و  يدونـشخ  يورخا و  شاداپرب  هوالع  هدیدنـسپ ، راتفر  یقالخا و  شوخ 
ینابرهم و بدا ، دننادب  دیاب  اه  ناروتـسر  نابحاص  دننام  اه ، نآ  هباشم  فنـص  ناراد و  هناخ  هوهق  .دوش  وا  رت  شیب  هقالع  بذـج و  ثعاب  دـشاب و  هتـشاد 

.دوب دهاوخ  اه  نآ  دوخ  تیصخش  هناشن  دنتسه ، هدیدنسپ  تافص  زا  اه  نیا  همه  هک  دارفا  هب  مارتحا 
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(1) .دوش یمن  هتشاذگ  قلخ  نسحزا  رتهب  يزیچ  یسک  لامعا  يوزارت  رد  تمایق  زور  دنیامرف : یم  مّلسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص   ) مرکا ریمایپ 

تشادهب تیاعر  تفاظن و  . 2

هراشا

تـشادهب تفاظن و  دنـشاب و  هتـشاد  بترم  هتـسارآ ، هزیکاپ ، يرهاظ  هدیدنـسپ ، بوخ و  قالخا  نتـشادرب  هوالع  تسا  مزال  هناخ  هوهق  نانکراک  یمامت  رب 
ندرکن هدافتـسا  ییاذغ ، داوم  ندوب  سجن  كاپ و  هب  هجوت  یهلا و  مارح  لالح و  تاعارم  اذغ و  هیهت  رد  تشادهب  تیاعر  .دـننک  تیاعر  الماک  ار  يدرف 

نآ نانکراک  راد و  هناخ  هوهق  فیاظو  هلمج  زا  يرتشم  تمرح  ظفح  تیاضر و  بسک  يارب  شالت  تیاهن  رد  فارـسا و  زا  يرود  هدش ، دـساف  ياذـغ  زا 
.تساج

هلئسم

(2) .تسا مارح  اعرش  دوش ، تیمومسم  بجوم  دشاب و  هتشاد  یناج  ررض  هک  هدش  دساف  هدنام و  ياذغ  شورف  هدافتسا و 

83 ص :

ثیدح 2. قلخ ، نسح  باب  ص 157 ، ج 3 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، - 1
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یمسج تمالس  . 3

تدابع و هار  رد  تمعن  نیا  زا  دشاب و  دنوادخ  تمعن  راذگرکـش  دـیاب  ملاس  صخـش  .تسا  یهلا  گرزب  ياه  تمعن  هلمج  زا  ندـب  تحـص  یتسردـنت و 
دیاب دنشاب ، يرسم  يرامیب  ياراد  نانکراک  زا  یخرب  رگا  اه  هناخ  هوهق  اه و  هناخرفاسم  اه ، لته  دننام  یمومع ، زکارم  رد  .دریگب  هرهب  نارگید  هب  تمدخ 

.دوش يریگولج  نارگید  هب  تیارس  زا  ات  دننک  مادقا  هجلاعم  اوادم و  هب 

يرادتناماو تقادص  . 4

هراشا

هـصیصخود نیا  هب  تایاور  نآرق و  رد  .دـننک  یم  کیدزن  تداعـس  يارـس  هب  ار  ناسنا  هک  دنتـسه  یناسنا  يالاو  صیاـصخ  زا  يرادـتناما »  » و تقادـص » »
: دنیامرف یم  ینخس  رد  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  .تسا  هدش  هداد  یناوارف  تیمها 

يارب (1) ؛ ِهتَناَمَأ ِءاَدَأ  ِهثیِدَح َو  ِقْدِص  َیلِإ  اوُرُْظنا  ِنَِکل  َِکلَِذل َو  َشَحْوَتْسا  هَکَرَت  ْوَلَف  هَداَتْعا  ْیَـش ٌء  َِکلَذ  َّنِإَف  هِدوُجُـس  ِلُجَّرلا َو  ِعوُکُر  ِلوُط  َیلِإ  اوُرُْظنَت  َال  »
هچ اریز  دینکن ؛ هاگن  وا  ینالوط  هدجس  عوکر و  هب  یسک  يراکتسرد  یکین و  تخانش 

84 ص :

ح 12. ص 165 ، ج 3 ، هنامألا ، ءادأ  قدصلا و  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ، یفاک لوصا  - 1
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، تداـع كرت  لـیلد  هب  دـنک ؛ كرت  ار  نآ  رگا  تروـص  نیا  رد  .تسا  هدرک  ادـیپ  داـیتعا  نآ  هب  يو  هک  تسا  يزیچ  ینـالوط ، هدجـس  عوـکر و  نیا  اـسب 
نآ دینک و  هاگن  وا  تناما  يادا  نارگید و  قوقح  تیاعر  ییوگتسار و  هب  يراکتـسرد ،] یکین و  تخانـش  يارب   ] اما .ددرگ  لاح ] ناشیرپ  و   ] هدز تشحو 

.دیهد رارق  كالم  رایعم و  ار 

نایرتشم زا  یخرب  تسا  نکمم  یهاگ  اه  هناخ  هوهق  اه ، هناخرفاسم  اه ، لته  دـننام  یمومع ، ياه  ناکم  رد  .تسا  تناـما  يادا  یقـالخا ، لـیاضف  زا  یکی 
رگا .دنادرگرب  شبحاص  هب  ات  دنک  يرادهگن  نما  ياج  رد  ار  هدش  ادیپ  ءیش  هک  تسا  نآ  عقوم  نیا  رد  صخش  هفیظو  نیلوا  .دنراذگباج  ار  دوخ  لیاسو 

ساسحا اج  نآ  هب  دورو  رد  نایرتشم  دـنکب ، تیاعر  ار  يراد  تناما  اه  نآ  زا  هدـناماج  هب  لاوما  نایرتشم و  اب  دروخرب  رد  راک و  لحم  رد  راد  هناـخ  هوهق 
.تشاد دهاوخ  لابند  هب  زین  ار  یهلا  ياضر  دش و  دهاوخ  تامدخ  هیارا  تیفیک  ياقترا  یمانشوخ و  ثعاب  دننک و  یم  يدنم  هقالع  شمارآ و 

هلئسم

؟ تسیچ تسا ؛ مک  رایسب  نآ  شزرا  دوش و  یم  ادیپ  هک  یلام  مکح 

رگا یناتسیس :) يزیربت و  ماظع  تایآ  زج  هب   ) عجارم همه 

85 ص :
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یم لوپ ) سانکسا  دننام   ) دوش مولعم  شبحاص  نآ ، هطـساو  هب  هک  درادن  ياه  ناشن  دشاب و  راد ) هکـس  هرقن  دوخن   6/12  ) مهرد کی  زا  رتمک  نآ  شزرا 
(1) .درادرب شدوخ  يارب  دناوت 

؛ درادرب شدوخ  يارب  دـناوت  یم  لوپ ) سانکـسا  دـننام   ) دوش مولعم  شبحاص  نآ ، هطـساو  هب  هک  درادـن  ياه  ناشن  رگا  یناتـسیس : يزیربت و  ماظع  تایآ 
.(2) دشابن ای  دشاب  راد ) هکس  هرقن  دوخن   6/12  ) مهرد کی  زا  رتمک  نآ  تمیق  هاوخ 

.(3) دشاب یم  ناموت  رازه  زور 5500  تمیق  قبط  تفرگ  رارق  قیقحت  دروم  هک  لاس 1392  رویرهش  رد  هرقن  دوخن  تمیق 6/12 

ای درادرب  شدوخ  دنک و  تمیق  دعب  درادهگن  ار  نآ  تسا  نکمم  هک  يرادقم  ات  دیاب  دوش  یم  دساف  دنامب  رگا  هک  دـنک  ادـیپ  يزیچ  هاگره  هلئسم 2579 :
عرـش مکاح  زا  نداد  هقدص  يارب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دهدب و  هقدص  وا  فرط  زا  دـشن  ادـیپ  نآ  بحاص  رگا  درادـهگن و  ار  شلوپ  دـشورفب و 

.(4) دریگب هزاجا 

هناخنامهم بحاص  رادارسناوراک و  یندم : نوناق  هدام 632 

86 ص :

م 2564 و 2565. عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - 1
.نامه - 2

.http://askahkam.mihanblog.com/post/5 - 3
م 2579. عجارم ، لئاسملا  حیضوت  ینیمخ ) ماما  - ) 4
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دوش و هتشاذگ  هعیدو  هب  اه  نآ  دزن  هسبلا  ای  بابسا  ءایشا و  هک  دشاب  یم  لوئسم  یتقو  نیدراو  هسبلا  ای  بابسا  ءایشا و  هب  تبـسن  اه  نآ  لاثما  یمامح و  و 
.(1) دشاب هعیدو  مکح  رد  دلب  فرع  قبط  رب  ای 

اه شزرا  هب  مارتحا  . 5

یبهذـم و روما  رد  اه  هناخ  هوهق  تکرـش  ندوب  رثوم  زا  ریخا  لاس  دـص  خـیرات  .تسا  هدوب  بهذـم  ذوفن  تحت  دوخ ، شیادـیپ  زور  نیتسخن  زا  هناخ  هوهق 
رد نونکا  مه  هک  يروط  هب  .دنک  یم  تیاکح  یسایس  روما  رد  تکرش  ات  هتفرگ  مرحم  هام  رد  يرادازع  زا  ناضمر ، هام  رد  ینید  ضیارف  يارجا  یسایس و 

.(2) دوش یم  بوسحم  ناشیا  یفنص  ياهراک  لوصا  زا  تسا و  هدش  هدیناجنگ  یصاخ  هدام  يرادازع  يارب  اه  یچ  هوهق  فنص  همان  نییآ  همانساسا و 

مزال همهرب  اهزور  نآ  مارتحا  ظفح و  دنتسه و  هژیو  یتیعقوم  ياراد  صاخ  ياه  تبسانم  رد  نتفرگ  رارق  لیلد  هب  هک  دنراد  دوجو  ییاهزور  لاس  لوطرد 
اذل .ناضمر  كرابم  هام  نیموصعم و  تافو  تداهش و  مایا  مرحم ، هام  دننام  تسا ،

87 ص :

.http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97937 - 1
http://anthropology.ir/node/16048 - 2
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يارب تمحازم  داجیا  هناحلسم ، تقرس  لثم  یمیارج  ناضمر  هام  رد  .تسا  مرج  نآ  هب  رهاظت  هدش و  حرطم  مارح  یلعف  ناونع  هب  يراوخ  هزور  هام  نیا  رد 
هجوت اب  زین  دنراد ، هنامرجم  ياه  مادقا  دصق  هام  نیا  رد  هک  يدارفا  زا  يرایسب  یتح  دراد ؛ يریگمشچ  شهاک  رمخ  برش  تفع و  یفانم  لئاسم  سیماون ،

.دنوش یمن  میارج  زا  يرایسب  بکترم  هعماج  يونعم  ياضف  هب 

لته رد  رفاسمریغ  نایرتشم  هب  اذغ  هئارا  نینچمه  اه و  ناروتسر  اه و  یشورف  چیودناس  يوس  زا  فلتخم  نکاما  هب  اذغ  سیورـس  لاسرا  زین  نوناق  قباطم  "

نکاما اه و  یشورف  چیودناس  اه ، هناخ  هوهق  ناراد ، ناروتسر  هلمج  زا  طوبرم ، ياه  هیداحتا  یگنهامه  اب  ییاریذپ  زکارم  .تسا  عونمم  ناضمر  هام  رد  اه 
هلمج زا  یتماقا ، زکارم  نایم ، نیا  رد  .دنتسه  زاجم  اذغ  عیزوت  هب  راطفا  هب  هدنام  تعاس  مین  لاور ، قبط  هکلب  دنرادن ؛ اذغ  عیزوت  قح  راطفا  نامز  ات  هباشم ،

نیا ناریدم  یغالبا ، همان  نییآ  ساسا  رب  هک  نآ  لاح  دنهدب ؛ اذغ  سیورـس  دنراد ، تماقا  اه  نآ  هعومجم  رد  هک  ینارفاسم  هب  دـنناوت  یم  اهنت  زین  اه  لته 
یعرش دودح  هب  هجوت  اب  زین  یهار  نیب  زکارم  .دننک  ییاریذپ  دوخ  هعومجم  نارفاسم  زا  ریغ  يدارفا  زا  دنرادن  قح  نکاما 

88 ص :
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.دننک مادقا  اذغ  عیزوت  هب  دنناوت  یم  هدش  نییعت 

: دننک تیاعرار  هام  نیا  هب  طوبرم  یعرش  ماکحا  دنراد  هفیظو  اه  هناخ  هوهق  اه و  یبابکولچ  اهرالات 

.دننک يریگولج  زیهرپ و  دور  یم  رامش  هب  يراوخ  هزور  هب  رهاظت  هک  یلمع  هنوگ  ره  زا  . 1

.دشاب یمومع  راظنازا  رود  هب  دیاب  دنراد ، یعرش  رذع  هک  یناسک  نارفاسم و  يارب  اذغ  شورف  . 2

.دننک يراددوخ  دننک  یم  يراوخ  هزور  رذع  نودب  دنناد  یم  هک  یناسک  هب  اذغ  شورف  زا  . 3

؟ تسیچ دنریگ ، یمن  هزور  هک  یناسک  يارب  اه  هناخ  هوهق  اه و  ناروتسر  ندرک  زاب  دروم  رد  مالسا  رظن  لاؤس :

(1) .دهد هزاجا  نوناق  هک  يدراوم  رد  رگم  تسین ، زیاج  لاوس  ضرف  رد  خساپ :

ای دنک  یم  ییاریذپ  ناعجارم  زا  هنایفخم  اما  دنک ؛ یم  تیلاعف  ناضمر  كرابم  هام  ياهزور  رد  رهـش و  لخاد  رد  نآ  لاثما  هناخ و  هوهق  بابکولچ ، لاؤس :
؟ تسیچ دنک ، یم  راک  اج  نآ  هک  یسک  هفیظو  دراد ؟ یمکح  هچ  اه  نآ  راک  دنتسرف ، یم  اذغ  اه  نآ  يارب 

89 ص :

.9308050127 يریگهر : دک  مراکم ، هللا  تیآ  رتفد  - 1
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(1) .درادن لاکشا  دنهد ، یم  رارق  اه  نآ  رایتخا  رد  هتخپ و  اذغ  نتفرگ ، هزور  زا  روذعم  دارفا  يارب  رگا  لاوس  ضرف  رد  تیحت ؛ مالس و  يادها  اب  خساپ :

مارح سیورس  ندرکن  هئارا  . 6

هراشا

ياه هباشون  اذـغ و  لثم  مارح  ياه  سیورـس  هیارا  زا  دـیاب  اه  نآ  هب  یناسر  تمدـخ  نایرتشم و  قوقح  تیاعر  نمـض  سانـشادخ  نموم و  راد  هناخ  هوهق 
.دنک يراددوخ  هدش ، میرحت  مالسارد  هک  ییاهزیچ  رگید  مارح و 

مرچ تسوپ و  زا  هک  ییایشا  تسا ، سجن  هدشن و  یعرش  حبذ  هک  یتاناویح  تشوگ  كوخ ، تشوگ  یلکلا ، تابورـشم  دننام  تاساجن ، شورف  دیرخ و  "

(2)" .درادن لاکشا  نارامیب  يارب  نوخ  شورف  دیرخ و  یلو  تسا  مارح  هدش ، هیهت  رادرم 

هلئسم

(3) .تسا مارح  سجن  زیچ  ندیماشآ  ندروخ و  . 1

90 ص :

.9408070050 يریگهر : دک  ، 9/8/1394 يزاریش ، مراکم  هللا  تیآ  رتفد  - 1
م1. ص 493 ، ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  زا  لقن  هب  ص 76 ؛ یجراخ ، ياهرفس  رد  یهقف  ماکحا  هداز ، حالف  نیسح  دمحم  - 2

م 141. ماما ، لئاسملا  حیضوت  - 3

اه هناخ  هوهق  www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 157زکرم  هحفص 100 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14771/AKS BARNAMEH/#content_note_90_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14771/AKS BARNAMEH/#content_note_90_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14771/AKS BARNAMEH/#content_note_90_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .تسا مارح  رگید  هدننک  تسم  عیام  ره  بارش و  ندیشون  . 2

هدنراک نآ و  هدنراشف  بورـشم و  تسا  هدرک  نعل  دنوادخ  دومرف : مارح  تابورـشم  شورف  دـیرخ و  دروم  رد  مّلـسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر 
(2) .دنرب یم  وا  يوس  هب  هک  ار  یسک  ار و  نآ  لماح  نآ و  لوپ  هدنروخ  رادیرخ و  نآ و  هدنشورف  یقاس و  نآ و  هدنشون  نآ و  تخرد 

یشورف نارگ  زا  يراددوخ  . 7

هراشا

ندوب الاب  اه و  یکاروخ  ندوب  نارگ  هتـشاد ، هارمه  هب  ار  اه  یلیخ  ضارتعا  دراد و  دوجو  اه  هناخ  هوهق  یتنـس و  ياه  هناخ  هرفـس  رد  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
.تسین زیاج  یشورفنارگ  نید  ماکحا  رد  مالسا و  رد  .تسا  ناکم  نیا  رد  اه  یندیشون  اهاذغ و  هنیزه 

هلئسم

ای دسرب ، يرتشم  هب  فاحجا  دح  هب  یشورف  نارگ  رگا 

91 ص :

.2632 م 111 ، ماما ، لئاسملا  حیضوت  - 1
ص 44. ج 103 ، راونالاراحب ، - 2
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(1) .تسین زیاج  دشاب ، یمالسا  تلود  تاررقم  فالخ 

: دنا هدومرف  یشورف  نارگ  دروم  رد  یلاؤس  هب  خساپ  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح 

؛ امش لاؤس  زا  رکشت  یلاع و  ترضح  تمدخ  مارتحا  مالس و  ضرع  اب 

ینوناق رگا  اما  دشورفب ، هاوخلد  تمیق  هب  ار  دوخ  يالاک  دـناوت  یم  هدنـشورف  تسا و  توافتم  یـشورف  مک  اب  یـشورف  نارگ  دـیدرک ، نایب  هک  روط  نامه 
، دشابن عونمم  نوناق  رظن  زا  رگا  .تسا  مزال  یمالـسا  تلود  تاررقم  نوناق و  تیاعر  دـشاب ، هدرک  عونمم  ار  بوصم  تمیق  زا  نتخورف  رت  شیب  هک  دـشاب 

نوبغم يرتشم  هچنانچ  یلو  تسا ؛ هدشن  بکترم  یمارح  راک  دشاب ، هتخورف  لومعم  زا  رت  نارگ  تمیق  هب  هدنـشورف  هدـشن و  يراذـگ  تمیق  یـسنج  ینعی 
ار هلماعم  خسف  قح  دشاب ، یـضار  درخ و  یم  نارگ  هک  دنادب  دیرخ  عقوم  يرتشم  رگا  یلب ؛ .دریگب  سپ  ار  شلوپ  دنزب و  مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  هدـش ،

.(2) درادن

مدرم تیذا  رازآ و  زا  زیهرپ  . 8

هراشا

مان هب  میروخ  یم  رب  خلت  يدرکیور  هب  ترشاعم ،» بادآ   » رد

92 ص :

ص 62. ج 2 ، تائاتفتسا ، هّللا ، حور  دیس  ینیمخ ، ماما  - 1
http://www.askquran.ir/thread39301.html - 2
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ارادـم قفر و  ساسارب  ار  ناناملـسم  طباور  مالـسا ، .دـیآ  یم  شیپ  اه  نآ  تاـعارم  مدـع  رگیدـکی و  میرح  دـح و  قح ، نتخانـشن  یپ  رد  هک  تمحازم ،» »
: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع   ) یلع ماما  .تسا  هتشادرذحرب  نانموم  تیذا  رازآ و  زا  ار  ناگمه  هداد  رارق  نارگیداب 

ملاس و وا  تسد  نابز و  زا  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملسم  بجی ؛ امب  الا  ملسملا  يذا  لحی  الو  قحلاب  الا  هِدَی  ِهناِسل و  ْنِم  َنُوِملْسُْملا  َِملَـس  ْنَم  ملـسملاف 
دنناـمو صاـصق  لـثم   ] تسا هدومرف  بجاو  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  رگم  تسین  لـالح  ناملـسم  هب  ندـناسر  ناـیز  دـشاب و  قح  يور  زا  رگم  دنـشاب  هدوسآ 

.(1)[ نآ

يا هدع  .ینفلت  تمحازم  و  تناها ، ریقحت ، لثم  دننک ، یم  تیذا  ناشراتفر  ملق و  نابز و  اب  ار  نارگید  هک  دنتسه  يدارفا 

یم بلـس  نارگید  زا  ار  شیاسآ  هک  يدح  ات  يراوگوس  نشج و  ازع و  يداش و  مسارم  رد  وگدنلب  طبـض و  ویدار ، يادص  ندرک  دـنلب  لثم  ناشراتفر ، اب 
.دننک یم  لصو  دجسم  زا  نوریب  هب  تقو ، رید  ات  مرحم  ناضمر و  كرابم  هام  ياه  بش  ای  متخ  سلاجم  رد  ار  دوخ  ياهوگدنلب  هک  يدجاسم  ای  دننک ،

رد ندیشک  راگیس  هلیسو  هب  اوه  نتخاس  هدولآ 

93 ص :

هبطخ 166. مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  - 1
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.تسا مدرم  رازآ  قیداصم  رگید  زا  هتسب  ياه  طیحم 

.ربعم ّدس  نابایخ و  هچوک و  رد  بسانمان  ياج  رد  روتوم  نیشام و  ندرک  كراپ 

تیلاعف ات  ددرگ  صخشم  يراک  تاعاس  دیاب  ناراد ، هناخ  هوهق  یتنـس و  ياه  هناخ  هرفـس  ناراد و  هناخیاچ  هیداحتا  يوس  زا  هک  تسا  يرورـض  نینچمه 
.دوش تیاعر  مدرم  قوقح  هدشن و  اه  هیاسمه  تیذا  رازآ و  بجوم  اهدحاو  نیا 

هلئسم

(1) .تسا مارح  دوش ، نیرباع  دمآ  تفر و  عنام  رازآ و  تیذا و  بجوم  رگا  ربعم  دس 

مارح یقیسوم  ندرکن  شخپ  . 9

؟ تسا یقیسوم  عون  هچ  مارح  یقیسوم 

: تسا هدش  اتفتسا  دیلقت  عجارم  زا  عوضوم  نیا  هرابرد 

؟ مادک چیه  ای  نآ و  يزیگنا  برط  هدنونش ، رد  صقر  داجیا  دنت ، متیر  نتشاد  تسا : مادک  مالک ) نودب   ) مارح یقیسوم  ياه  یگژیو 

94 ص :

ص368. لاوس 970 ، ینارکنل ، لضاف  هللا  تیآ  لئاسملا ، عماج  - 1
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سلاجم اب  هک  تسا  نآ  ندوب  يوهل  يزیگنا و  برط  یقیسوم ، تمرح  رایعم  ینادمه : يرون  ینارکنل و  لضاف  يا ، هنماخ   ، ینیمخ ماظع : تایآ  تارـضح 
«. دراد بسانت  داسف ، ینارذگ و  شوخ  هانگ و 

.تسا مارح  قلطم  روط  هب  یقیسوم  تالآ  زا  هدافتسا  یفاص : تجهب و 

(1) .دراد بسانت  داسف  ینارذگ و  شوخ  هانگ ، سلاجم  اب  هک  تسا  نآ  ندوب  يوهل  یقیسوم ، تمرح  رایعم  دیحو : مراکم و  یناتسیس ، يزیربت ،

هب هک  مادام  ینالوط ، تدـم  یتح  نآ  هب  نداد  شوگ  تسا و  زیاج  دوش ، یم  شخپ  لالح  یقیـسوم  اـه  نآ  رد  هک  ییاـهاج  هب  دـمآ  تفر و  هلئسم 542 .
.دشاب یم  لاکشا  یب  دماجنین  مارح 

دمع و يور  زا  یقیسوم  نآ  هب  هک  نآ  طرـش  هب  درک ، دمآ  تفر و  ناوت  یم  دوش ، یم  شخپ  مارح  یقیـسوم  اه  نآ  رد  هک  یمومع  نکاما  هب  هلئسم 543 .
شوگ اریز  اه ، نآ  لاثما  و  اه ، هناخ  هوهق  اه ، ناروتـسر  یمومع ، ياه  كراپ  اه ، نویواپ  نارفاسم ، هقردب  لابقتـسا و  اه  نلاس  دننام  دنهدن  شوگ  دـصق ،

هب نداد 

95 ص :

ص 173 و 172. یقیسوم ، ماکحا  ییوجشناد ، هلاسر  - 1
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.(1) دشاب مارح  میهدن ، شوگ  دمع  يور  زا  هک  دنچ  ره  ییادص  ره  ندینش  هن  تسا  عونمم  مارح ، یقیسوم 

هدنهدرادشه هدنزومآ و  ياهولبات  بصن  . 10

راک نیا  رگا  دنتسین  انثتـسم  رما  نیا  زا  زین  رگید  یمومع  ياه  ناکم  اه و  هناخ  هوهق  اه ، لته  .تسا  جیار  يرما  اه ، ناکم  رثکا  رد  راوید  يور  ولبات  بصن 
.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  یناوارف  تبثم  جیاتن  طیحم  ییابیز  رب  هوالع  دوش  ماجنا  قوذ  اب  رظن و  تقد  اب 

اه هناخ  هوهق  یسانش  بیسآ  ج )

هراشا

یخیرات و یـسامح و  یبهذـم ، تاداقتعا  هدـننک  نایب  تقیقح  رد  هکلب  دوبن ، تقو  ندـنارذگ  تحارتسا و  عمجت ، يارب  ییاج  طقف  هتـشذگرد  هناخ  هوهق 
بوسحم هتخیهرف  ياه  هورگ  اب  ماع  دارفا  دروخرب  یقـالت و  لـحم  رگید ، يوس  زا  يا و  هناـخروز  گـنهرف  زا  هتفرگرب  يدرمناوج  حور  روآداـی  نینچمه 

.دش یم 

ایحا مدرم  نهذ  رد  ار  یبدا  حور  تقیقحرد ، یبهذم ، ياه  ینارنخس  هرظانم و  هرعاشم ، ییاپرب  اب  زین  نارونخس 

96 ص :

.http://www.sistani.org/persian/book/53/241 - 1
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راکیب و دارفا  یتح  .دوب  هدرک  لدـبم  ندرک  لمع  نتخومآ و  دنمـشزرا ، بلاطم  هب  ندرپس  شوگ  يارب  یطیحم  هب  ار  هناخ  هوهق  اه  نیا  همه  دـندرک و  یم 
زین بالقنا  زا  دـعب  هناخ ، هوهق  اب  ییانـشآ  مدـع  .دـنتخومآ  یم  ار  ینافرع  یقالخا و  سورد  یگنهرف ، ناکم  نیارد  دوخ  هب  دوخ  رازاـب ، هچوک و  یلاـباال 
نآ اب  رگید  هناخ  هوهق  نیا  .دـش  لیدـبت  راکیب و ...  دارفا  عامتجا  يارب  یلحم  هب  تخاب و  الماک  ار  دوخ  تلاصا  هناخ ، هوهق  .درک  رت  يوزنم  ار  هناـخ  هوهق 

ندروخ لماش  هک  یگنهرف  نادـنچ  هن  -ط  یحم کیرد  تقو  نارذـگ  يارب  تسا  یلحم  هناخ  هوهق  .تسا  هدـش  هناگیب  یبهذـم  يرنه و  یگنهرف ، طـیحم 
سک چـیه  رونخـس ، هن  لاقن و  هن  .دـنرادن  یتهابـش  يرنه  یگنهرف و  ياه  هرهچ  هب  مه  هناخ  هوهق  لها  دارفا  .سب  تسا و  ناـیلق  راگیـس و  ندیـشک  اذـغ ،
ياه بیـسآ  هب  ار  مرتحم  ناگدـنناوخ  هجوت  اج  نیا  رد  .نایلق  ورمین و  تسا و  ياچ  دـشک و  یم  كدـی  ار  یچ  هوهق  مسا  اهنت  هک  تسا  رفن  کـی  .تسین 

(1): مینک یم  بلج  دوجوم  ياه  هناخ  هوهق 

اه هناخ  هوهق  هب  لاس  ریز 18  ناناوجون  دورو  . 1

هراشا

هلمج زا  تایناخد  عومجم  رد  وکابنت و  نایلق ،

97 ص :

.http://parsdai.ir/?p=8647 - 1
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يارب يرطخ  گنز  هب  عقاو  رد  هدش و  هداد  رادشه  اه  نآ  فرصم  هب  تبسن  موادم  تروص  هب  هتشذگ  ياه  لاس  لوط  رد  هک  تسا  یعامتجا  ياه  بیـسآ 
هب تایناخد ، لامعتـسا  هنیمز  رد  يددعتم  تارکذت  ناکـشزپ  نالوئـسم و  يوس  زا  اهراب  اهراب و  .تسا  هدش  لیدـبت  زین  روشک  ناوجون  یتح  ناوج و  لسن 

هـضرع نتفر  الاب  هجوت  اب  اـت  هدـش  ببـس  لـغاشم ، نیا  ناـبحاص  هب  زوجم  هئارا  هناـخ و  هوهق  دادـعت  نوزفازور  شیازفا  اـما  هدـش ؛ حرطم  ناـیلق  صوصخ 
فرـصم نازیم  ریخا  ياه  لاس  رد  اه  یـسررب  ساسارب  .دـیآ  رت  نییاپ  زور  ره  نایلق  لامعتـسا  نس  نآ ، عبت  هب  هدـش و  رت  شیب  زین  نآ  فرـصم  تاـیناخد ،

هـضرع هتفای و  جاور  زین  نارتخد  نیب  رد  هکلب  نارـسپ ، نیب  رد  اهنت  هن  عوضوم  نیا  هک  يروط  هب  هتفای ؛ شیازفا  تدـش  هب  ناناوج  ناناوجون و  نیب  رد  نایلق 
.دوش یم  بوسحم  اه  نآ  يارب  يدمآرد  عبنم  ناونع  هب  هدش و  لبق  زا  شیب  اه  ناروتسر  غاب  اه و  هناخیاچ  اه ، هناخ  هرفس  رد  نایلق 

هژیو هب  نایفارطا ، تمالـس  دنک و  یم  نادنچود  ار  نآ  ضراوع  اه  هناخ  هوهق  ای  یتنـس  ياه  هناخ  هرفـس  نوچمه  هتـسبرس  نکاما  رد  نایلق  فرـصم  زورما 
.دهد یم  رارق  يدج  رطخ  ضرعم  رد  ار  ناناوجون  ناکدوک و 

98 ص :
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هدهاشم نایلق  هدیدپ  رد  يا  هژیو  یتشز  هعماج ، ياهرـشق  نایم  رد  هنافـسأتم  درادن و  دوجو  یحبق  نآ  فرـصم  رد  تسا و  يزاب  هیبش  مدرم  نایم  رد  نایلق 
.(1) ددرگ یم  هیبش  رخسمت  ننفت و  هب  رت  شیب  اه  هچب  اه و  نز  طسوت  ندش  هدافتسا  تروص  رد  هک  ییاج  ات  دوش  یمن 

تایناخد هضرع  شورف و  لاس 86 ، رویرهش  بوصم 15  تایناخد  اب  یلم  هزرابم  لرتنک و  عماج  نوناق  هدام 12  اب  ربارب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآداـی 
موکحم نوناق  رد  هدـش  نییعت  تازاجم  هب  بکترم  صخـش  تسا و  مرج  نآ  ددـعت  رارکت و  هدوب و  فلخت  دارفا ، نیا  هطـساو  هب  اـی  لاـس  ریز 18  دارفا  هب 

(2)! دراد دوجو  رایسب  هلصاف  نا  يارجا  ات  تسا و  هدنام  ظوفحم  نوناق  باتک  رد  طقف  دوجوم  نیناوق  زا  یضعب  دننام  مه  نوناق  نیا  .دش  دهاوخ 

: دینک هظحالم  ار  لیذ  خساپ  شسرپ و  شورف  دیرخ و  نیا  هنیمز ي  رد 

؟ تسا لطاب  عیب  نیا  ایآ  دراد ؟ یعرش  لکشم  ندرک  لمع  روشک  نوناق  فالخ  ایآ  لاؤس :

دیلقت ماظع  عجارم  خساپ 

تاررقم نیناوق و  زا  فلخت  يا : هنماخ  هللا  تیآ  ترضح 

99 ص :

.http://www.taamolnews.ir/fa/news/12041 - 1
.http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97817 - 2
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.تسین زیاج  یمالسا  ماظن 

تموکح نوناق  زا  فلخت  لیلد  هب  اما  تسین ؛ لـطاب  هلماـعم  ددرگ  تیاـعر  هلماـعم  طیارـش  هچناـنچ  لاؤس ، ضرف  رد  يزاریـش : مراـکم  هللا  تیآ  ترـضح 
.تسا هدش  هانگ  بکترم  یمالسا 

مزال دشابن ، سدقم  عرش  فالخ  رب  رگا  هطوبرم  تاررقم  نیناوق و  زا  تعباتم  یلو  تسین ؛ لطاب  عیب  لاؤس ، ضرف  رد  یناگیاپلگ : یفاص  هللا  تیآ  ترضح 
.تسا

.(1) تسین زیاج  یمالسا  ماظن  تاررقم  زا  فلخت  ینادمه : يرون  هللا  تیآ  ترضح 

اه هناخ  هوهق  رد  رسپ  رتخد و  طالتخا  . 2

نادرم ندش  لخاد  زا  مّلسو )  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  يدح  ات  مالسا ، رظن  زا  هنانز  ياه  طیحم  میرح  ظفح  نز و  تیـصخش  هب  مارتحا 
.(2)« نهنذاب الا  ءاسنلا  یلع  لاجرلا  لخدی  نأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یهن  : » تسا هدومرف  یهن  اه  نآ  هزاجا  نودب  نانز  عمج  رب 

طالتخا و نز و  یعامتجا  روضح  عون  ره  يارب  مالسا 

100 ص :

.http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa23871 - 1
ص 538. ج 5 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، خیش  - 2
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هنتف و هب  هچنآ  ره  زا  دیاب  تسا : هدش  نایب  دـیق  نیا  نز  یعامتجا  روضح  هرابرد  .دـنک  یم  هیـصوت  ار  یقالخا  ياهدـیابن  اهدـیاب و  نادرم ، اب  وا  ترـشاعم 
.درک بانتجا  دوش ، یم  رجنم  داسف 

کی ناونع  هب  نز  زا  یتسرد  ریوصت  شیوخ ، يرکف  ياه  تخاسریز  رد  دـیاب  درم  .درادـن  یتیعونمم  هسفن  یف  درم  نز و  نایم  طابترا  مالـسا ، هاگدـید  زا 
راتفگ و ششوپ ، رد  ار  وا  یطابترا  هوجو  هک  شا  يراتفر  ياه  تخاسور  رد  دیاب  زین  نز  دشاب و  هتـشاد  تمرح  اب  تمارک و  اب  كاپ ، دنمجرا ، تیـصخش 

درم ربارب  رد  ار  شیوخ  تیعقوم  ماقم و  دناوت  یم  نز  هک  تسا  یقیرط  اهنت  نیا  .دهد  ناشن  ار  دوخ  ندوب  نز  تمارک  تمرح و  دنک ، یم  نایامن  تاکرح 
.دوش یم  هدوزفا  شتمارک  تمرح و  رب  دهدن ، رارق  شیامن  ضرعم  رد  ار  دوخ  دنک و  راتفر  رت  فیفع  رتراقو و  اب  رت ، نیتم  هزادنا  ره  نز  .دنک  ظفح 

دنتسه دوجوم  ياه  بیسآ  زا  يا  هشوگ  زکارم ، نیا  رد  درجم  نارتخد  نارـسپ و  طالتخا  نایلق ، زا  هدافتـسا  وج ، دوس  دارفا  یخرب  روضح  باجح ، فشک 
هیاس رد  هنافساتم  یلو  عامتجا ؛ ملاس  فرع  رب  هن  تسا و  قبطنم  عرش  رب  هن  هک 
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تسا فرع  هیور و  یعون  هب  ندش  لیدبت  لاح  رد  اه ، هداوناخ  نالوئسم و  تلفغ 

نیا .دنزادرپ  یم  نایلق  زا  هدافتـسا  هب  یعنام  چیه  نودـب  هدرک ، ادـیپ  روضح  اج  نآ  رد  هنادازآ  تروص  هب  نارـسپ  نارتخد و  هک  دنتـسه  ییاه  هناخ  هرفس 
طالتخا و .تسا  هدش  لیدبت  ناناوج  یهابت  داسف و  يارب  ییاه  لحم  ناونع  هب  اضعب  هتفای  رییغت  نآ  لکش  هک  میدق  ياه  هناخ  هوهق  نامه  ای  اه  هناخ  هرفس 

نودب دوشن ، حالـصا  دنور  نیا  رگا  هک  تسا  هدهاشم  لباق  یعرـش  یفرع و  هطبار  چـیه  نودـب  نارـسپ  نارتخد و  نیب  هنادازآ  تروص  هب  نایلق  زا  هدافتـسا 
رب رثوم  لماع  یتحار  هب  دناوت  یم  دارفا  نیا  زا  مادکره  هک  یلاح  رد  دش ؛ دـهاوخ  فرـصم  چوپ  روما  يارب  روشک  ناناوج  زا  یمین  دادعتـسا  ناوت و  کش 

.دشاب نامروشک  تفرشیپ 

؟ دراد یمکح  هچ  رسپ  رتخد و  ندرک  تبحص  طالتخا و  لاؤس :

ابیز ادـص و  ندرک  كزان  زا  ندرک ، تبحـص  هب  يرورـض  زاین  تروص  رد  دـنک و  تیاعر  ار  باجح  الماک  نز  دـیاب  مرحمان  اب  طالتخا  دروم  رد  خـساپ :
نیع رد  .دراد  هگن  ار  دوخ  تفع  راقو و  دزیهرپب و  بسانمان  نانخس  زا  نینچمه  نآ و  ندرک 
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.(1) دوش یمن  یعرش  بادآ  دودح و  تیاعر  الومعم  اریز  دوش ؛ بانتجا  طالتخا  زا  یلک  روط  هب  تسا  رتهب  لاح ،

يدنب طرش  رامق و  طاسب  ییاپرب  . 3

هراشا

نامناخ برخم و  ياه  يزاب  عاونا  زا  یکی  رامق  دیدرت  یب  .تسا  يدنبطرش  رامق و  طاسب  ییاپرب  اه  هناخ  هوهق  یخرب  رد  دوجوم  تالضعم  زا  رگید  یکی 
ناهانگ ءزج  ملاسان ، يزاب  نیا  مالسا  نیبم  نید  رظن  زا  .دوش  یم  هتشاذگ  شوپرـس  نآ  دسافم  رب  يرکف  شزرو  هدنبیرف  ناونع  اب  هنافـسأتم  هک  تسا  زوس 

.ددرگ یم  رگید  تارضم  زا  يرایسب  ینمشد و  هنیک و  دایدزا  یگداوناخ ، تافالتخا  یلخاد ، ياهداضت  دیدشت  ثعاب  رامق  .تسا  هریبک 

؟ هچ ینعی  رامق  لاوس :

.(2) حیرفت ناونع  هب  انایحا  و  ریوزت ، هعدخ و  اب  ریغ  لام  ندروآ  تسد  هب  يارب  فرش  لام و  ندرک  ینابرق  ینعی  رامق ،

يدنب طرش  دروم  رد  ینیمخ  ماما  رظن 

هدنرب هب  ار  يزیچ  دش  هدنزاب  سک  ره  دنراذگب  رارق  هقباسم  ياه  فرط  هک  انعم  نیا  هب  تاقباسم ، رد  يدنب  طرش 
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تمرح نیا  هتبلا  .تسا  مارح  دننک ، يدنب  طرـش  رگیدمهاب  نارگاشامت  رگا  نینچمه  تسا ، مارح  يدنب  طرـش  نینچ  دهد ؛ ماجنا  وا  يارب  يراک  ای  دهدب ،
.تسا (1) هدش  انثتسا  يزادنا  ریت  یناود و  بسا  تاقباسمرد  ياه  هدننک  تکرش  يارب 

درف اب  نوناق  ساسا  رب  دوش ، قیدصت  يدنب  طرـش  مرج  عوقو  هک  ینامز  دریگ و  یم  رارق  یـسررب  دروم  رامق  هنامرجم  ناونع  اب  اما  تسا ؛ مرج  يدنب  طرش 
، يرگید يانعم  رد  زین  يدـنب  طرـش  هک  رامق  مرج  نابکترم  يارب  تازاجم  یمالـسا ، تازاجم  نوناـق  ( 705  ) هدام ساسا  رب  .دـش  دـهاوخ  دروخرب  یطاخ 

(2) .قالش هبرض  ات 74  ای  تسا  سبح  هام  ات 6  کی  زا  تسا  رامق ؛ نامه 

يدنب طرش  رازاب  ندش  غاد  لابتوف و 

وا دزابب  میت  نالف  رگا  هک  انعم  نیا  هب  هتـسب ، طرـش  ناموت  نویلیم  مین  کی و  میت ، نالف  درب  رـس  رب  رفن  کی  ًالثم  دوش ؛ یم  هتـسب  طرـش  يزاب  يور  رب  هاگ 
شقیفر هب  نویلیم  مین  کی و  دیاب 
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بحاص هب  دننک  یم  لدب  در و  ناشیاه  يدنب  طرش  رد  دارفا  هک  ییاه  لوپ  زا  یشخب  تسین و  بیصن  یب  اه  لوپ  نیا  زا  زین  راد  هناخ  هوهق  هاگ  هتبلا  .دهدب 
.دننک يدنب  طرش  شا  هناخ  هوهق  رد  هک  تسا  هداد  هزاجا  اریز  سر ؛ یم  هناخ  هوهق 

..دـننک یم  دادـملق  یمرگرـس  یعون  ار  نآ  دـنا و  هدرکن  كرد  ار  اهراتفر  هنوگ  نیا  ندوب  رامق  تیعقاو  نالاسگرزب  یتح  ناناوج و  زا  يرایـسب  هنافـساتم 
درف هک  تسا  هدش  هدید  رایسب  یتح  .دنراد  لابند  هب  ار  رامق  ياه  بیـسآ  ضراوع و  همه  همه و  نوگانوگ  ياه  تخاب  درب و  فلتخم و  ياه  يدنب  طرش 
مارح مالـسا  نیبم  نید  رد  لامعا  نیا  .دراذـگ  یم  كانرطخ  هطرو  نیا  هب  اپ  شا  یلبق  تخاب  ناربج  درب و  عمط  هب  ای  تقو ، نارذـگ  یمرگرـس و  هناهب  هب 

تسا و روآ  دایتعا  ینویفا  ردخم و  داوم  دننام  تسرد  رامق  .دوش  یم  هعماج  دارفا  نیب  ینمـشد  هنیک و  داجیا  رمع و  تقو ، فالتا  ثعاب  هکارچ  دنا ؛ هدـش 
.(1) دنک كرت  ار  تداع  نیا  دناوتب  یتحار  هب  رامق  رد  تخاب  ای  درب  راب  کی  زا  سپ  يدرف  درادن  ناکما 

هداوناخ ياضعا  نیب  يدنب  طرش  رامق و  مکح 

مکح ایآ  تسیچ ؟ مالسا  رظن  زا  يدنب  طرش  رامق و  مکح 
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؟ تسا توافتم  مه  اب  ود  نآ 

؟ دنک یم  قرف  نآ  مکح  دنک ، يدنب  طرش  يزاب  يارب  دهاوخب  دوخ  رسمه  اب  رسمه  ای  شردام و  ردپ و  اب  دنزرف  رگا  ایآ 

: مراکم هللا  تیآ 

هقباسم نیب  رد  مه  نآ  يزادـناریت ، يراوس و  بسا  تاقباسم  رد  رگم  هداوناخ ، ياضعا  يارب  یتح  تسین ، زیاج  زین  يدـنب  طرـش  تسا و  مارح  اقلطم  رامق 
.(1) ناگدنهد

نیمرجم لذارا و  يارب  ییاه  قوتاپ  . 4

نارذگ يارب  نیعم  ياه  تعاس  رد  یـصاخ  هورگ  هک  تسا  ییاج  یمومع  ناکم  نیا  دـننک  رکف  یخرب  دوش  یم  بجوم  هناخ  هوهق  هب  هناراگنا  هداس  هاگن 
تغارف تاقوا  ندـنارذگ  يارب  طقف  تاعمجت  هنوگ  نیا  تشاد  راـظتنا  ناوت  یمن  هناـخ  هوهق  ندـش  قوتاـپ  هب  هجوت  اـب  اـما  دـنوش ، عمج  اـج  نآ  رد  تقو 

.دنشاب هدش  لیکشت 

نکمم اه  ناکم  نیا  تسا و  هدـننک  نارگن  رایـسب  دـننک ، یم  هدافتـسا  ینایلق  ياه  هناخ  هرفـس  اه و  هناخ  هوهق  نیا  زا  ناوج  نارازه  هنازور  هک  هلئـسم  نیا 
بوچراچ عون  ره  زا  رتارف  ام  هعماج  رد  دارفا  رت  شیب  ای  همه  .دوش  لیدبت  ناناوج  دایتعا  ردخم و  داوم  شورف  دیرخ و  زکارم  هب  هوقلاب  تروص  هب  تسا 
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زا دنناوتب  دنهد و  ماجنا  دـنهاوخ  یم  هچنآ  دنـشاب و  ناشدوخ  هک  ییاه  هظحل  دـنراد ؛ زاین  توافتم  ییاه  هظحل  هب  یگنهرف ، یقالخا ، یـسایس ، یعامتجا ،
دراد زاین  تلود  یعامتجا و  یمومع و  ياهداهن  يوس  زا  بسانم  يزیر  همانرب  هب  عوضوم  نیا  .دنوش  جراخ  یلغـش  یگداوناخ و  لوادتم  ياه  بوچراهچ 

.دریگ تروص  يرادرب  هرهب  رثکادح  هعماج  دشر  تهج  رد  تیفرظ  نیا  زا  ات 

اب دروخرب  تهج  هب  هک  دنتسه  يدارفا  .دنتـسه  توافتم  الماک  هعماج  يداع  دارفا  اب  یتیـصخش  ظاحل  زا  دننک ، یم  ادیپ  روضح  اه  هناخوهق  رد  هک  يدارفا 
یم فقوتم  فدـه  هب  ندیـسر  رد  ای  دـسر و  یم  جوا  هب  اـه  نآ  ناـجیه  هک  یماـگنه  یناور ، یحور - ياـهدوبمک  یعاـمتجا و  طـباور  رد  فلتخم  عناوم 

هورگ اـقفر و  اـب  تغارف  تاـقوا  ندرکرپ  يارب  هاـگهگ  زین  یهورگ  .تسا  هناـخ  هوـهق  دوـش ، ناـشدوجو  شخب  مارآ  دـناوت  یم  هک  یناـکم  نیلوا  دـنوش ،
دـنبای و یم  روضح  اه  هناخ  هوهق  رد  رگید  یفادـها  اـب  ناـیلق و  هناـهب  هب  هک  دنتـسه  يرگید  يدارفا  .دـنبای  یم  روضح  اـه  هناـخ  هوهق  رد  دوخ  نـالاسمه 

ییاج دوخ  هداوناخ  رد  هک  لهاتم  دارفا  زا  یخرب  .دننک و  یم  هعجارم  اه  هناخ  هوهق  هب  رگید  یفادها  هب  یبایتسد  تهج  رد  یهورگ 
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(1) .دنهد یم  خساپ  دوخ  زاین  فادها و  هب  اه  هناخوهق  رد  یناسآ  هب  دنرادن  نایلق  دود و  زا  هدافتسا  يارب 

زا ار  دوخ  يراک  ياضف  دـیاب  .دنتـسه  اج  نآ  نایرتشم  نیرت  شیب  ناناوج ، هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دوخ و  لغـش  ندوب  ساـسح  هب  هجوت  اـب  ناراد  هناـخ  هوهق 
.دنهد رارق  نما  هزیکاپ و  دوخ  نایرتشم  يارب  ار  اضف  هدرک  يزاسکاپ  ریز  دراوم 

دارفا رارق  لحم  هاگهانپ و  یلکلا ؛ تابورـشم  فرـصم  هقورـسم و  لاوما  شورف  دـیرخ و  يارب  يزکارم  تساه : هناـخ  هوهق  ياـه  بیـسآ  ءزج  لـیذ  دراوم 
ناسآ لهس و  دتس  داد و  لحم  یعمج ؛ هتسد  عازن  يدناب و  میارج  یهدنامزاس  مرگ ؛ درـس و  حالـس  شورف  دیرخ و  لحم  يرخلام ؛ لثم  یلامعا  یلاباال و 

.عورشمان طباور  يرارقرب  مدرم و  سیماون  يارب  تمحازم  داجیا  شابوا ؛ لذارا و  عمجت  لحم  ناپاق ، فیکو  نادزد  قوتاپ  ردخم ؛ داوم 

یفارحنا راکفا  رشن  يارب  یهاگیاپ  . 5

عامتجا ره  دننام  دـنهد و  یم  هعاشا  ناناوج  نایم  رد  ار  یـصاخ  راکفا  مسج ، تمالـس  رب  برخم  تاریثأت  رب  هوالع  دوخ ، هیور  یب  دـشر  اب  اه ، هناخ  هوهق 
يراتفر بادآ  رگید ،
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نودـب ناناوجون  ناناوج و  .دنتـسه  بولطمان  راجنهان و  هعماج  يارب  هاگ  دـنریگ ، یم  لکـش  طیحم  نیا  رد  هک  ییاـهراتفر  .دـننک  یم  باـجیا  ار  یـصاخ 
هعماج فرع  رد  هک  دنزادرپ  یم  ییاهراک  هب  ینارگن  چیه  یب  دـعب  تسا و  بولطم  ناشیارب  لوا  هاگن  رد  هک  دـنریگ  یم  رارق  یطیحم  رد  هداوناخ  تراظن 

.تسا ملاسان  یقالخا ، رظن  زا  راجنهان و 

یم دوخ  یفارحنا  راکفا  رـشن  هب  یبهذم ، ياهراعـش  اب  هک  يدارفا  .نیغورد  ياه  تیونعم  نیغلبم  يارب  هدـش  یتصرف  طیحم ، نیا  رب  حیحـص  یتراظن  مدـع 
یتادراو يرکف  ياه  نایرج  راجنهان و  ياهراتفر  یبهذم ، رهاظ  هب  هیجوت  اب  دننک و  یم  داجیا  دوخ  نیبطاخم  نایم  رد  ار  يدـیرم  دارم و  هطبار  دـنزادرپ و 

نیا تسین  رـضاح  یـسک  هدشن و  ماجنا  رثؤم  یمادقا  ینامـسج  تمالـس  هناهب  هب  هک  تسا  نایرج  رد  یلاح  رد  قافتا ، نیا  دنهد و  یم  شرتسگ  طسب و  ار 
.دنک رواب  ار  هدرپ  تشپ  تاقافتا 

.دراد هارمه  هب  ار  تسد  نیا  زا  یتافارحنا  ناناوجون  ناناوج و  ياهزاین  زا  ندوب  لفاغ  هک  هلئـسم  نیا  رواب  اـب  رگم  دوش ، یمن  ققحم  ناـیرج  نیا  اـب  هلباـقم 
شزومآ تاغیلبت و  زا  میتسناوت  یم  تشاد  دوجو  زور  ياهزاین  يوگخساپ  ملاس و  یطیحم  رگا 
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دنا و هدنام  بقع  یگنهرف  يرکف و  نوزفازور  ياهزاین  زا  اهارسگنهرف  اه و  ناتسوب  اه ، هناخباتک  اهامنیس ، هک  تساه  تدم  اما  میشاب ؛ هتشاد  هجیتن  راظتنا 
نامه اقیقد  نیا  دنتـسه ! لوغـشم  ناناوج ، شرورپ  هب  تبـسن  يرت  مهم  لئاسم  هب  ایوگ  ناگدـنریگ  میمـصت  دـننک و  یـضار  ار  دوخ  بطاخم  دـنناوت  یمن 

هچ ینونک ، نارحب  اب  هلباقم  ضرف  اب  .دـهد و  یم  روهظ  زورب و  تصرف  يرامعتـسا ، هئطوت  نینچمه  ملاسان و  ياه  طیحم  تاـحیرفت و  هب  هک  تسا  یفعض 
؟ مینک يریگشیپ  اه  نآ  زورب  زا  میناوت  یم  هنوگچ  و  دوب ؟ دهاوخ  ام  هجوتم  هدنیآ  رد  ییاه  نارحب 

تشز باقلا  يراذگمان  . 6

زا رگیدـکی  دروم  رد  دـنراذگ و  یم  رگیدـکی  يور  رب  تشز  رایـسب  نیوانع  باقلا و  يدارفا  نآ  رد  هک  تسا  نیا  يزورما  ياه  هناخ  هوهق  رگید  لکـشم 
هرخسم هب  هاوخ  دشاب ؛ هک  يوحن  ره  هب  تسا ، نموم  يوربآ  نتخیر  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  .دننک  یم  هدافتسا  هدننز  رایسب  ياه  یشاحف  کیکر و  ظافلا 
نادـنچ هن  هدـنیآ  رد  یلـضعم  هب  زکارم  نیا  دریگن ، تروص  اه  ناکم  نیا  رب  عقوم  هب  تراظن  رگا  .تشز  نیوانع  زا  هدافتـسا  ییوگدـب و  هب  هاوخ  ندرک و 

.دوش یم  لیدبت  هعماج  رد  رود 

110 ص :
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ره تکرح و  زا  ار  هناخ  هوهق  ياضف  دـیاب  رگید ، فرطزا  دـنراد ، تیلوئـسم  ناناوج  ربارب  رد  هک  ینیلوئـسم  فرط و  کی  زا  ناراد  هناخ  هوهق  اـج  نیا  رد 
.دنزاس یهت  یشزرا  دض  یگنهرف  هفلؤم 

لاکشا يراک  نینچ  ایآ  دوش  یم  هتخانـش  بقل  نامه  هب  درف  هاگ  دنراذگ و  یم  رگیدکی  يور  رب  تشز  رایـسب  نیوانع  باقلا و  دارفا  یخرب  مالـس  لاوس :
؟ روطچ دوشن  تحاران  يراذگ  بقل  نیا  زا  رظن  دروم  صخش  رگا  دراد ؟

(1) .دومن بانتجا  دشاب  یمن  نینموم  ناش  رد  هک  اهراتفر  نیا  زا  یلک  روط  هب  دیاب  تسین و  زیاج  دارفا  ریقحت  نیهوت و  خساپ :

هعیاش زا  يرود  . 7

هراشا

َرَـصَْبلا َو َعْمَّسلا َو  َّنِإ  ُْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  اَم  ُفْقَت  َ َال  و : » دیاشگن نابز  درادن ، ملع  نیقی و  نآ  هب  هچ  نآ  هرابرد  ات  دنک  یم  هیـصوت  ناسنا  هب  هراومه  مالـسا 
یمدآ هشیدـنا  لد و  مشچ و  شوگ و  اریز  روایم ، نابز  رب  ار  نآ  نکم و  دامتعا  يرادـن ، نانیمطا  ملع و  هک  يزیچ  هب  ًالُؤْسَم ؛» ُْهنَع  َناَک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداَؤُفلا 

(2) .درب دنهاوخ  لووسم 

111 ص :

.9408100032 يریگهر : دک  مراکم ، هللا  تیآ  رتفد  - 1
هیآ 36. (، 17  ) ءارسا - 2
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: دنا هدومرف  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

هک نآ  ای  دریگ و  شاداـپ  دروآ و  ناـبز  رب  ار  يدنـسپادخ  مـالک  هک  ار  یـسک  دزرماـیب  ادـخ  ملـسف ؛» ءوس  نع  تکـس  وأ  منغف  اریخ  لاـق  ادـبع  هَّللا  محر  »
.دنامب (1) ملاس  هدوتسان ] نانخس  رفیک  هب  ندشالتبم  زا   ] دنک و هنامیکح  توکس 

هعماج رد  یعامتجا - ای  يدرف  هاوخلد - عوضوم  رهای  دـنموربآ و  هتـسجرب و  ناسنا  تیـصخش  رورت  يارب  ار  نآ  هدـنیوگ  هک  تسا  یـساسا  یب  ربخ  هعیاش 
.(2) دهد یم  رشن 

هعیاش یفنم  راثآ 

: زا دنترابع  هعیاشرگید  ياهدمایپ  .تسا  هعماج  رد  هعیاش  خلت  ياه  هویم  زا  یکی  ینارگن  بارطضا و  یناور و  گنج 

؛ دارفا نایم  رد  داضت  هقرفت و  اه و  تموصخ  اه ، هنیک  دیدشت  فلا )

؛...  ءارتفا غورد ، تبیغ ، ياوران  قالخا  هلمج : زا  یقالخا  لیاذر  يریگ  جوا  ب )

؛ یئوج ماقتنا  هیحور  تیوقت  یهاوخدب و  هیحور  ج )

اپریز دارفا و  تمرح  نتفرگ  هدیدان  ینکش و  میرح  د )

112 ص :

هرامش 1656. ثیدح  هحاصفلا ، حهن  - 1
.هعیاش هژاو  همان ، تغل  ادخهد ، ك.ر : - 2
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؛ یعامتجاو یقالخا  نیناوق  اه و  هفلؤم  زا  يرایسب  نتشاذگ 

؛ یعامتجا ماظتنا  نداتفا  هرطاخم  هب  ه )

(1) توخا سح  یگناگی و  داحتا ، ياه  هفلؤم  يراکادف و  یتسود ، رگد  هیحور  فیعضت  و )

شمارآ بلس  بارطـضا و  بجوم  ابلاغ  هک  هدشن  تباث  رابخا  ندرک  وگزاب  زا  دیاب  راک  لحم  و  دوخ - نایرتشم  یناور  شمارآ  ظفح  يارب  راد  هناخ  هوهق 
.دهدن ار  يا  هزاجا  نینچ  زین  نارگید  هب  دنک و  يرود  دوش  یم  يریگرد  عازن و  ًانایحا  و 

؟ دراد یمکح  هچ  تسا  هارمه  زین  يزاس  هعیاش  اب  الومعم  هک  يزاسربخ  هدشن و  تباث  رابخا  لقن  لاؤس :

: خساپ

یلو یعطق ، ربخ  هن  دـنک ؛ رکذ  لمتحم  ربخ  تروص  هب  ار  نآ  دـیاب  دـشابن ، شخب  نانیمطا  نئارق  هب  فوفحم  و  دـسرن ، رتاوت  ّدـح  هب  ربخ  هک  ییاج  نآ  اـت 
(2) .تسین زیاج  ینکارپ  هعیاش  يزاس و  هعیاش 

113 ص :

هرامش 25. راهب 1379 ، هزوح - مایپ  - 1
.14/8/1394 خیرات : ، 9408130134 يریگهر : دک  تائاتفتسا  شخب  يزاریش ، مراکم  هللا  تیآ  رتفد  - 2
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هناخ هوهق  نایرتشم  مراهچ : لصف 

هراشا

یـسک ره  هک  دوبن  روط  نیا  میدقرد  دنیوگ  یم  اه  یمیدق  ینارذگ  تقو  مه  دیاش  تسا و  دارفا  تاقالم  رادـید و  يارب  یلحم  رـضاح  لاح  رد  هناخ  هوهق 
شتـسد يا  هناش  داتـسیا و  یم  يدورو  رد  مد  یچ  هوهق  درگاش  هک  دوب  هنوگنیا  اه  نامز  نآ  رد  اه  یچ  هوهق  مسر  .دوش  هناخ  هوهق  دراو  دـناوتب  دـهاوخب 

هناشن هک  ارچ  دوش ؛ دراو  تسناوت  یم  داتـسیا  یم  يرتشم  شیر  رد  هناش  رگا  داد ، یم  تشاد  ار  هناخ  هوهق  هب  دورو  دـصق  هک  يرتشم  ره  هب  تفرگ و  یم 
.(1) دوب وا  یگتخپ 

اه يرتشم  رگا  .تسا  هتسباو  يرتشم  هب  اما  رثوم ؛ هعماج  رد  اه  هناخ  هوهق  دوجو 

115 ص :

.http://www.mashreghnews.ir/fa/news/5241 - 1
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مزال هک  یتاکنزا  دروم  دنچ  هب  اج  نیا  رد  .دنـشاب  هتـشاد  يرثوم  دیفم و  شقن  دنناوت  یم  هناخ  هوهق  دننک  تیاعر  دننادب و  ار  هناخ  هوهق  تنـس  گنهرف و 
.مینک یم  هراشا  دنهد  رارق  رظن  دم  ار  اه  نآ  هناخ  هوهق  نایرتشم  تسا 

رازآ مدرم  ياهرازآدوخ  . 1

هراشا

رد مه  ایند و  رد  مه  ناسنا  يراتفرگ  ثعاب  نارگید  قوقح  ندرکن  تیاعر  دنک و  تیاعر  دیاب  نارگید  اب  طابترا  رد  ناسنا  هک  تسا  یقوقح  ساّنلا » قح  »
هک تسا  يزیچ  ره  سفنلا » قح   » تادابع و نداد  ماجنا  دننام  دنک ، تیاعر  دیاب  دـنوادخ  اب  طابترا  رد  ناسنا  هک  تسا  یقوقح  هللا » قح   » .دوش یم  تمایق 

یتمالس يارب  هک  تایناخد  لامعتسا  ًالثم  سفن ، رب  تسا  ملظ  دناسرب  ررـض  ناسنا  سفن  هب  هچ  ره  ًاعبط  دنک و  تاعارم  شدوخ  دروم  رد  ناسنا  تسا  مزال 
ار شناگدنب  قوقح  دنوادخ  : » دنیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  .تسا  رت  مهم  سانلا » قح   » تایاور تایآ و  رب  انب  قوقح ، هس  نیا  نایم  رد  .دراد  ررض 

.(1) درک دهاوخ  تیاعر  زین  ار  ادخ  قوقح  دنک ، تیاعر  ار  ناگدنب  قوقح  هک  یسک  داد و  رارق  دوخ  قوقح  رب  مدقم 

116 ص :

ص 480. ج 2 ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  - 1
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هک مینکن  يراک  میناسرن و  ررـض  مدرم  لام  ناج و  هب  هک  اـنعم  نیا  هب  مدرم  لاـم  ناـج و  هب  مارتحا  دـننام  هدـش ، ناـیب  ساـنلا  قح  دروم  رد  يداـیز  دراوم 
.تسا مدرم  ناج  هب  ندناسر  ررض  یعمج  طیحم  رد  ندیشک  راگیس  ًالثم  دننیبب ؛ بیسآ  ام  راتفر  زا  نارگید  ای  دوش ، دراو  مدرم  ناج  هب  يررض 

هب هک  تدوخ  .دناسر  یم  بیسآ  نانآ  هب  دوش ، یم  نارذگهر  هیر  دراو  دور و  یم  اوه  هب  هک  يدود  دشاب  هجوتم  دیاب  دشک  یم  نایلق  راگیس و  هک  یسک 
یـشاب وگخـساپ  دیاب  ار  تسا  سانلا  قح  ینز و  یم  نارگید  هب  هک  يررـض  اما  .تسا  سفن  هب  ملظ  تدوخ  دوجو  هب  ندز  ررـض  ینز و  یم  ررـض  تدوخ 
تمالس دنک و  یم  نادنچ  ود  ار  نآ  ضراوع  اه  هناخ  هوهق  ای  یتنس  ياه  هناخ  هرفس  لثم  هتسبرس  نکاما  رد  راگیس  نایلق و  فرصم  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

.دریگ یم  رارق  يدج  رطخ  ضرعم  رد  نایفارطا 

یتوافتم مکح  دنک و  ادیپ  يدیدج  نیوانع  تسا  نکمم  هیوناث  تلاحرد  یلو  دشاب ؛ لالح  یضعب  رظن  هب  تسا  نکمم  لیاسم  ضعب  رد  هیلوا  لصا  یهاگ 
يدج رازآ  تیذا و  بجوم  ًانیقی  دشاب ، هتشاد  یمکح  ره  دوخ  يدوخ  هب  دارفا  زا  يرایسب  ندیشک  راگیس  ًالثم  .دشاب  هتشاد  هارمه  هب  مه  ار 

117 ص :
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.تسا مارح  دوش  یم  بوسحم  نارگید  تیذا  رازآ و  قادصم  لمع  نیا  ساسا ، نیا  رب  هک  دوب  دهاوخ  رگید  دارفا  زا  يرایسب  يارب 

سپ .تسین » زیاج  دشاب  نارگید  قح  عییضت  نارگید و  رازآ  تیذا و  بجوم  ندیشک  راگیـس  رگا  : » دنیامرف یم  دیکأت  هنیمز  نیا  رد  عجارم  زا  یخرب  یتح 
نآ دود  دشکب و  راگیس  ررکم  دشاب  زاجم  هداوناخ  ردپ  ًالثم  دیشک و  راگیس  اج  ره  دوش  یم  ندیـشک ؛ راگیـس  ندوب  لالح  ضرف  هب  هک  درک  نامگ  دیابن 

.دنک مهارف  ار  هداوناخ  ياضعا  رازآ  تابجوم  قیرط  نیا  زا  دهدب و  اقتا  ياضف  هب  ار 

يربهر مظعم  ماقم  زا  اتفتسا 

؟ دراد یعرش  لاکشا  دوش ، نارگید  سفنت  ياضف  ندش  هدولآ  بجوم  هک  یتلاح  رد  ندیشکراگیس  ایآ  لاؤس :

یم رگا  اما  تسا ؛ مارح  اه  نآ  لامعتسا  دراد ، هجوت  لباق  ررض  شیارب  نایلق  راگیس و  لثم  تایناخد ، لامعتسا  هک  دشاب  نیا  شصیخشت  یسک  رگا  خساپ :
دود دشکب و  راگیس  يدرف  رگا  الاح  .تسا  رتهب  اه  نآ  لامعتسا  كرت  تیعضو  نیا  رد  تسا ، هدیسرن  نیقی  هب  لاح  ره  هب  ای  درادن  ررـض  دح  نیا  رد  دناد 

هک نیا  ای  دوش ، نارگید  تیذا  رازآ و  بجوم  وا  راگیس 

118 ص :
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، دشاب هتشادن  نانآ  يارب  هجوت  لباق  ررـض  ای  دشابن  نارگید  تمحازم  بجوم  رگا  اما  .تسا  مارح  راک  نیا  دشاب ، هتـشاد  نارگید  يارب  یهجوت  لباق  ررض 
.(1) تسا رتهب  شکرت  اما  تسین ؛ مارح 

؟ تسا سانلا  قح  دننک  مامشتسا  ار  نآ  يرگید  دارفا  هک  یتروصرد  نایلق  ای  راگیس  ندیشک  ایآ  لاؤس :

هب هک  نآ ، ناوارف  ياهررض  هب  هجوت  اب  تایناخد  عاونا  مامت  راگیس و  لامعتـسا  نینچمه  .تسا  سانلا  قح  دوش ، نارگید  تیذا  رازآ و  بجوم  رگا  خساپ :
(2) .تسا مارح  هدیسر ، هاگآ  ناسانشراک  قیدصت 

نایز اه  نآ  يارب  ای  دوش  اه  نآ  ّتیذا  بجوم  دنشابن و  یـضار  دنتـسه  سلجم  نآ  رد  هک  يرگید  صاخـشا  هک  یتروص  رد  راگیـس  لامعتـسا  ایآ  لاؤس :
؟ تسا زیاج  دشاب ، هتشاد 

؛ دراد يراگیس  يارب  هک  تسا  يررض  ربارب  هس  تسا ، دولآدود  ياضف  نآ  رد  هک  یسک  يارب  راگیس  ررـض  یّبط ، عماجم  زا  یـضعب  رظنم  زا  هک  یلاح  رد 
عونمم ندیشک  راگیس   » نالعا نیا  اب  تسا  زیاج  ایآ  دنا ، هدرک  مالعا  عونمم  ار  ندیشک  راگیس  یتلود  تارادا  يراجت و  ياه  ناکم  زا  يرایسب  رد 

119 ص :

.http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=29351 - 1
.9308070023 يریگهر : دک  يزاریش ، مراکم  هللا  تیآ  رتفد  - 2
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؟ دوب دنبیاپ  نآ  هب  دیاب  ای  درک ، تفلاخم  تسا »

ای یتـلود  تارادا  رد  تسین و  زیاـج  زین  دوـش  نارگید  هـب  ررـض  بجوـم  هـک  یتروـص  رد  ندیـشک  راگیـس  تـسین و  زیاـج  نارگید  ندرک  تـّیذا  خـساپ :
.(1) دوشن سک  چیه  ّتیذا  بجوم  رگا  یّتح  تسا ، مارح  دنا ، هدرک  عونمم  ار  ندیشک  راگیس  هک  یصوصخ 

دـنراذگب و مارتحا  تساه  ناکم  نآ  هب  طوبرم  هک  ینیناوق  هب  نارگید ، قوقح  هب  مارتحا  رب  هوالع  دـیاب  اه  هناخ  هوهق  دـننام  یمومع  ياه  ناکم  ناـیرتشم 
.دنهدن ناشن  دوخ  زا  دروم  نیارد  یفلخت 

اه يرامیب  لاقتنازا  يریگولج  . 2

هدـش تابثا  لبق  اه  لاس  زا  هیر  ناطرـس  زورب  رد  نآ  شقن  زیمآ و  هرطاخم  اه  نآسنا  تمالـس  يارب  نایلق  هچ  راگیـس و  تروص  هب  هچ  تاـیناخد  فرـصم 
؛ دوش یم  بوسحم  تمالـس  يارب  يدیدهت  یتنـس ، ياه  ناروتـسر  اه و  هناخ  هوهق  رد  هچ  لزانم و  رد  هچ  نایلق  زا  كرتشم  هدافتـسا  نیا ، رب  هوالع  .تسا 

ود یکی - ناناوج  زا  یلیخ  .دنتسه  لاقتنا  لباق  قیرط  نیا  زا  یفلتخم  یبورکیم  یسوریو و  ياه  يرامیب  اریز 
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يرامیب زا  يرایسب  .دنشاب  هدرک  هدافتسا  فرـصم  راب  کی  شکم  رـس  زا  رگا  یتح  دنوش ؛ یم  راچد  يرامیب  نیا  هب  نایلق  زا  كرتشم  هدافتـسا  زا  دعب  هتفه 
لاقتنا هار  هتبلا  .دنوش  لقتنم  دارفا  نایم  كرتشم  نایلق  فرصم  اب  دنناوت  یم  یگدروخامرس  ازناولفنآ و  لس ، لثم  یسفنت  ياه  هرطق  زیر  طسوت  هلقتنم  ياه 
هیحان نآ  اب  وا  زا  دـعب  امـش  دـنزب و  تسد  نایلق  گنلیـش  ای  هندـب  هب  رامیب  تسا  یفاک  هکلب  تسین ، قاشنتـسا  طقف  ازناولفنآ  لثم  یـسوریو ، ياـه  يراـمیب 

ای صقن  هک  يدارفا  رد  يرامیب  نیا  .دوش  یم  لقتنم  كرتشم  نایلق  قیرط  زا  یتحار  هب  هک  تسا  ییایرتکاب  ياه  تنوفع  زا  یکی  زین  لس  .دینک  ادیپ  سامت 
طلخ بت ، هفرس ، هیر ، يریگرد  هب  ناوت  یم  زین  نآ  یلصا  مئالع  زا  .دشاب  كانرطخ  رایسب  دناوت  یم  زدیا  هب  التبم  دارفا  لثم  دنراد ، ینمیا  متـسیس  فعض 

يرامیب بل ، رود  لاخبت  هلمج  زا  دنوش ، یم  لقتنم  میقتسم  ياه  سامت  اب  هک  یسوریو  ياه  يرامیب  یمامت  .درک  هراشا  ییاهتشا  یب  هنابش و  قرع  ینوفع ،
یتح .دـنوش  لقتنم  رگید  دارفا  هب  رامیب  درف  زا  كرتشم  ناـیلق  زا  هدافتـسا  لاـبند  هب  دـنناوت  یم  یگمه  تفآ ، هیبش  تاـعیاض  ناـهد و  هیحاـن  ینوفع  ياـه 

نیا مئالع  تسا  نکمم  تاقوا  یهاگ 
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امـش نیاربانب ، دشاب  هتـشادن  یتمالع  اّما  دشاب ؛ هدولآ  درف  دراد  لامتحا  لیلد  نیمه  هب  .دـننک  ادـیپ  رهاظت  هزور  دـنچ  نومک  هرود  کی  زا  دـعب  اه  يرامیب 
هعجار لاخبت  هب  هک  يدارفا  هدش  تباث  زین  لاخبت  دروم  رد  .دیوش  یم  هدولآ  دـینک و  یم  هدافتـسا  وا  اب  كرتشم  نایلق  زا  تسا و  رامیب  دـیوش  یمن  هجوتم 

.دنشاب هتشاد  ناشیاه  بل  يور  ناهد و  رد  ار  سوریو  شوارت  زا  یفیفخ  تاجرد  تسا  نکمم  دنرادن  لاخبت  هک  یعقاوم  رد  یتح  دنوش ؛ یم  راچد 

يریگولج هدننک  فرصم  هب  اه  یگدولآ  لاقتنا  زا  دناوت  یم  نایلق  نزخم  رد  بآ  ياج  هب  ریش  زا  هدافتـسا  هک  تسا  نیا  مدرم  نایم  طلغ  ياهرواب  زا  یکی 
هجوت اب  .تساه  سوریو  اه و  بورکیم  ياقب  دشر و  يارب  یبسانم  رایسب  طیحم  ریش  اریز  دراد ؛ تقیقح  نآ  سکعرب  تسا و  هابتـشا  الماک  رواب  نیا  .دنک 
رگید ملاس  ياه  یمرگرـس  يدرگ و  تعیبط  رفـس ، حـیرفت ، شزرو ، لابند  دـنراذگب و  رانک  ار  تایناخد  ناناوج  منک  یم  هیـصوت  هدـش  رکذ  تارـضم  هب 

(1) .دنشاب

ناروتسر لثم  دراد ، مدرم  مومعاب  طابترا  هک  دوخ  راک  لحم  رد  دناوت  یم  ایآ  دراد ؛ ریگاو  يرامیب  یصخش  لاؤس :
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؟ هنای تساراک  هانگ  صخش  ایآ  دنک ، یم  تیارس  نارگید  هب  يرامیب  هک  یتروصرد  دوش ؟ رضاح  هناخ  هوهق  و 

(1) .دیامن تیاعر  دوش ، یم  نارگید  هب  نآ  تیارس  زا  عنام  هک  ار  یتاکن  تسا  مزال  تسا ، يرسم  انیقی  هک  یمهم  ياه  يرامیب  رد  خساپ :

نیشنمه باختنا  رد  تقد  . 3

دب ناتسود  اب  ترشاعم  .دبای  یم  يرست  لاقتنا و  یلومعم  ياه  ترشاعم  نیمه  زا  یقالخا  لئاذر  نساحم و  زا  يرایسب  تسا ، قالخا  لدابت  رازاب  ترـشاعم 
نیا صوصخ  رد  ینعی  دنک ؛ باختنا  دوخ  نید  ياهرایعم  ساسا  رب  ار  دوخ  ناتـسود  دـیاب  ناملـسم  لیلد  نیمه  هب  .دراد  یم  زاب  لماکت  ریـسم  زا  ار  ناسنا 

تیاده قفوم و  ياه  ناسنا  تفرـشیپ  للع  زا  یکی  .دیامن  یـسررب  ار  مالـسا  رظن  دیاب  دـنکن ، ترـشاعم  یناسک  هچ  اب  و  دـنک ، ترـشاعم  یناسک  هچ  اب  هک 
ناتـسود بابان و  دارفا  اب  تقافر  رثا  رب  ًابلاغ  یعامتجا ، ياه  يراجنهان  و  اهدایتعا ، تافارحنا ، هک  روط  نامه  تسا ؛ هدوب  بساـنم  بوخ و  ناتـسود  هتفاـی ،

.تسا هتفای  ققحت  فرحنم 

، هزورما هک  تسا  ییاهرطخ  نیرت  گرزب  زا  یکی  دایتعا ،
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.تسین نآ  جالع  يریگشیپ و  ياه  هار  كانرطخ و  تفآ  نیا  لماوع  همه  یسررب  تصرف  اج  نیا  رد  .دنک  یم  دیدهت  ناهج ، حطس  رد  ار  ناناوج 

: مینک یم  هراشا  یناور ، ياه  بارطضا  اه و  بوشآ  و  داتعم ، نیشنمه  ینعی  نآ ، یلصا  لماع  ود  هب  اهنت  اذل 

ماکحتـسا دراد : هار  ود  ناوج ، یناور  شمارآ  نیمأـت  اـّما  دـننک ؛ ّتقد  نیـشنمه ، تسود و  باـختنا  رد  دـیاب  دـنتفین ، داـیتعا  ماد  رد  هک  نیا  يارب  ناـناوج 
.یگداوناخ دنویپ  ندرک  مکحم  يرگید  ینید و  ياهدنویپ 

هک يرهوش  نز و  .تسا  یگداوناخ  يوق  ياهدنویپ  دنزرف و  لداعتم  بولطم و  تیصخش  ردخم ، داوم  لامعتسا  ربارب  رد  دس  نیرتراوتـسا  هداوناخ ، ره  رد 
نآ زا  دنوش ؛ یم  تسود  یناوج  رد  اه  نآ  اب  دنزرو ، یم  ّتبحم  تیلوفط ، نامز  زا  ناشنادنزرف  هب  دنراد ؛ هقالع  دوجو  مامت  اب  دوخ  ییوشانز  یگدـنز  هب 

ناشناوجون هک  دنوش  یم  نآ  عنام  رگید ، تردق  لماع و  ره  زا  رتهب  دـنهاوخ ؛ یم  مارتحا  نانآ  زا  دـنراذگ و  یم  مارتحا  نانآ  هب  دـنراد ؛ کمک  راظتنا  اه 
.ددرگ راتفرگ  دایتعا  ماد  رد 

، یناور نارحب  هک  دینادب  دیاب  دینزب ؛ تفوکرس  وا  هب  دینک و  درط  ار  يو  هک  نآ  زا  شیپ  دروآ ، يور  يردخم  هدام  هب  ناوجون  هاگ  ره 
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اب ار  وا  هک  نآ  ياج  هب  .تسا  هدـناشک  هریت  هار  نیدـب  ار  يو  وا ، یعامتجا  يراگزاس  مدـع  و  نایفارطا ، اب  شطباور  رد  یتسـس  تیـصخش ، رد  يراـجنهان 
.دیهد شتاجن  هکلهم  زا  دیریگب و  ار  وا  تسد  دینک  یعس  دینک ، باترپ  هکلهم  نیا  رد  ییوخدب  نابز و  ِمخز 
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اه هناخ  هوهق  تلود و  مجنپ : لصف 

هراشا

، طوبرم نالوئـسم  .دـنرادروخرب  هدـش  هتخانـش  يا  هنیـشیپ  زا  هک  دـنوش  یم  بوسحم  نایناریا  یگنهرف  یخیراـت و  تیوه  داـمن  یتنـس ، ياـه  هناـخ  هرفس 
رد هک  ارچ  دنریگ ؛ راک  هب  یناکم  نینچ  ياضف  ندنام  ملاس  تهج  رد  ار  دوخ  شالت  مامت  دـیاب  یتنـس  ياه  هناخ  هوهق  اه و  هناخ  هرفـس  ناریدـم  ًاصوصخ 
اب ار  مدرم  دنـشاب و  ینونک  لسن  هب  یمالـسا  یناریا - ندمت  گنهرف و  هدنهد  لاقتنا  دـنناوت  یم  یبوخ  هب  یتنـس  ياه  هناخ  هرفـس  يزورما  هتینردـم  يایند 

، دنراد هدهعرب  نایناریا  گنهرف  موادت  ظفح و  رد  اه  ناکم  نیا  هک  یتلاسر  اه و  هناخ  هرفس  تیمها  هب  هجوت  اب  .دننک  انشآ  نیمز  ناریا  نهک  خیرات 

127 ص :

اه هناخ  هوهق  www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 157زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


گنهرف و زا  يا  هشوگ  ًاعطق  دوش  اه  ناکم  نیا  هجوتم  هک  یبیـسآ  هنوگره  نوچ  مینک ؛ تیامح  تیاده و  ار  ییاه  ناکم  نینچ  دسر  یم  رظن  هب  يرورض 
هلصاف دوخ  یلصا  فادها  زا  هنازوسلد  تراظن  ياهدنب  دیق و  زا  ندش  اهر  لیلد  هب  یتنـس  ياه  هناخ  هرفـس  زا  یخرب  .دنک  یم  راد  هشدخ  ار  یناریا  خیرات 

لدبم یگنهرف  یب  یتیوه و  یب  دامن  هب  دوخ  هکلب  دنتـسین ؛ یناریا  خـیرات  گنهرف و  هدـنهد  هعاشا  اهنت  هن  هک  دـنا  هدـش  راتفرگ  يا  هطرو  رد  دـنا و  هتفرگ 
: میزادرپ یم  یتنس  ياه  هناخ  هرفس  اه و  هناخ  هوهق  اب  ربارب  رد  تلود  فیاظو  هب  شخب  نیارد  .دنا  هدش 

ناراد هناخ  هوهق  فنص  هب  هجوت  فلا )

لکشم نیرت  گرزب  یفنص ، لخادت  . 1

نیا هک  ارچ  تساه ؛ پاش  یفاک  اهرالات و  اه ، ناروتسر  لثم  هباشم ، فونص  اب  لخادت  اه  نآ  یلغـش  تالکـشم  زا  یکی  ناراد ، هناخ  هوهق  تاراهظا  رب  انب 
هناخ هوهق  تینهذ  دوخ  هب  دوخ  دـنیب ، یم  ار  اه  نیا  راک  رود  زا  هک  سک  ره  دـننک و  یم  یبساک  ياچ  نایلق و  لثم  اه  هناخ  هوهق  راـک  بابـسا  اـب  فونص 

عون فونص  نیا  راک  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  یعادت  شیارب 
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یم هجوتم  مدرم  دـش و  دـهاوخ  حالـصا  اه  هناـخ  هوهق  زا  نومیماـن  مهرد و  هرهچ  نیا  دوخ  هب  دوخ  دوش ، دروخرب  اـه  لخادـت  نیا  اـب  رگا  .تسا  يرگید 
.تسین يواسم  نایلق »  » اب هناخ » هوهق   » هک دنوش 

هب يرگشدرگ و  نامزاس  زا  يرادرب  هرهب  هناورپ  تفایرد  هب  ار  نانآ  دوخ ، ياضعا  نایم  رد  یثحابم  حرط  اب  سیورـس  فلـس  ناروتـسر و  فنـص  تیریدم 
فنـص هزوح  رد  ینوناق  تابوصم  ساسارب  دراوم  نیا  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  بیغرت  نایرتشم  هب  کیزوم  نایلق و  ياچ و  نوچ  یتامدـخ  هیارا  نآ  لابند 

.تسا ناراد  هناخ  هوهق 

نالوئسم يدج  تیامح  دنمزاین  ناراد ؛ هناخ  هوهق  . 2

دننک و یم  تیلاعف  هزوح  نیا  رد  یفنص  دحاو  دادعت  هچ   » هک لاوس  نیا  هب  خساپ  رد  ناریا  یتنـس  ياه  هناخ  هرفـس  اه و  هناخ  هوهق  فنـص  هیداحتا  سییر 
؛»؟ دنتسه طابترا  رد  فنص  نیا  اب  میقتسمریغ  میقتسم و  روط  هب  رفن  دنچ 

رگا دنتسه و  لوغـشم  تیلاعف  هب  هزوح  نیا  رد  یفنـص  دحاو  رازه   50 تسا ، هدرک  مالعا  یماظتنا  يورین  یهدـنامرف  لبق  هام  دـنچ  هک  يرامآ  قبط  تفگ :
رد میقتسم  روط  هب  رفن  رازه  دودح 250  دشاب ، هتشاد  رگراک  یفنص 5  دحاو  ره 
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هدع هناخ ، هوهق  رد  دـننک  یم  رکف  اه  نآ  هک  نیا  هلمجزا  دراد ، دوجو  هراومه  اه  هناخ  هوهق  هب  عجار  یطلغ  ریوصت  مدرم ، نیبرد  .دنتـسه  لیخد  راک  نیا 
ياه فالخ  زا  دـنا و  هتـسشن  مهرود  هدولآ  ینغور و  ياه  یلدنـص  زیم و  اب  فیثک  ناکم  کی  رد  هدـیلوژ  مهرد و  ياه  هرهچ  اـب  يراگیـس  راـکیب و  يا 
تسد هب  تسد  ار  نایلق  گنلش  فراعت  اب  اما  دنشک و  یم  تروه  فراعت  نودب  دسر  یم  ناش  تسد  هب  هک  مه  ياچ  ناکتسا  .دننز  یم  فرح  ناشدیدج 

.دنناخرچ یم 

ياهوکابنت هک  دوش  یم  رـشتنم  يربخ  زور  کی  .دنتـسه  یتنـس  ياه  هناخ  هرفـس  اه و  هناخ  هوهق  روشک ، فانـصا  نیرتزاسربخ  نیرت و  هیـشاحرپ  زا  یکی 
تشادهب ترازو  دایرف  راب  کی  دوش ، یم  هدینش  ییاه  فرح  هشیش  ردخم  هدام  هب  اه  نآ  ندوب  هتشغآ  زا  رگید  راب  دنتـسه ، از  ناطرـس  تدش  هب  يا  هویم 

يدوزب هک  دنوش  یم  یعدم  رگید  یهورگ  مه  ینامز  دنهد و  هئارا  نایلق  دیابن  اه  هناخ  هرفس  دنیوگ  یم  ینامز  دوش ، یم  دنلب  اه  هناخ  هوهق  یلیطعت  يارب 
.دوش یم  هتفرگ  دنروآ ، یم  رد  رس  نارهت  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  چراق  لثم  هک  زاجمریغ  ياه  هناخ  هوهق  يولج 

هدش فیرعت  ياهدرادناتسا  یتنس  ياه  هناخ  هرفس  نوچ 
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یلخاد و رگـشدرگ  بذج  رد  دنناوت  یم  ًاعطق  هک  دش  دنهاوخ  لدـبم  یخیرات  یگنهرف و  ًالماک  ییاضف  هب  دـننک  تیاعر  یبوخ  هب  ار  هطوبرم  همانـساسا  و 
.دنشاب رثوم  یجراخ 

مینیب یم  هک  يا  هنوگ  هب  دنا  هتفرگ  هلصاف  اه  گنسرف  دوخ  لیصا  یلصا و  ياه  بوچراچ  زا  اه  هناخ  هرفـس  زا  یخرب  هک  دنرواب  نیا  رب  مدرم  زا  يرایـسب 
دمآ تفر و  ًاضعب  یتح  دنرادن و  یتنس  ياه  هناخ  هوهق  اه و  هناخ  هرفس  رد  روضح  يارب  یتبغر  چیه  هشیدنا  رکف و  باحـصا  رنه و  بدا و  ناگرزب  بلغا 

.(1) دنک هجاوم  يدج  يرطخ  اب  ار  اه  هناخ  هرفس  تایح  دناوت  یم  دنور  نیا  همادا  هک  .دننیب  یمن  دوخ  تیصخش  ناش  رد  ار  ییاه  ناکم  نینچ  هب 

اهداقتنا اه و  هناخ  هوهق  رد  نایلق  تیعونمم  حرط  ب )

ریغتم نیناوق  . 1

.دنرادن نایلق  هئارا  قح  اه  هناخ  هرفس  اه و  هناخ  هوهق  تسا و  اه  هناخیاچ  رد  نایلق  ینوناق  هضرع  لاس 85  بوصم  نوناق  قبط 

زا اه  نایلق  يروآ  عمج  ربخ  تیعونمم و  مالعا  اب 
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اه نایلق  يروآ  عمج  روهمج ، سیئر  روتـسد  اب  هک  ییاج  ات  دیـسر ، روشک  رـسارس  ناراد  هناخ  هوهق  هدرتسگ  ضارتعا  هب  راـک  زییاپ 85 ، رد  اه  هناـخ  هوهق 
نیا ات  دـش  غالبا  بیوصت و  سلجم  یگنهرف  نویـسیمک  يوس  زا  یمومع  نکاما  رد  نایلق  هضرع  تیعونمم  هرابود  زییاپ 87 ، رد  دعب  لاس  .دش 2  فقوتم 

.داد ربخ  دننک ، یم  هضرع  نایلق  هک  ییاه  هناخیاچ  اه و  هناخ  هوهق  هب  نانز  دورو  ندوب  عونمم  زا  گرزب  نارهت  یماظتنا  هدنامرف  لاس 90  هام  ریت  هک 

ریغ ار  مکح  نیا  يرادا  تلادـع  ناوید  یمومع  تایه  اما  تسناد ؛ زاـجم  اـه  هناـخ  هوهق  رد  ار  ناـیلق  زا  هدافتـسا  یمکح  یط  لاـس 86  رد  روشک  ترازو 
.داد رییغت  ار  نوناق  تایلک  راب  نیا  روشک  ترازو  يار ، نیا  رودص  زا  هام  ود  تدم  تشذگ  زا  سپ  یلو  درک ؛ لاطبا  ار  نآ  تسناد و  ینوناق 

هناخ هرفس  رد  تایناخد  لامعتسا  دنتسه و  یمومع  نکاما  وزج  اه  هناخ  هرفس  درک  مالعا  يار  رودص  اب  يرادا  تلادع  ناوید  دوبن و  ارجام  نایاپ  نیا  هتبلا 
 . تسا عونمم  اه 
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اه هناخ  هوهق  اب  يرهق  دروخرب  تاعبت  . 2

قفومان یشور  لوا : 

عوضوم نیا  اب  یبلـس  يرهق و  يدروخرب  زا  ناشن  هک  دوش  یم  رـشتنم  اه  هناخ  هوهق  رد  وکاـبنت  نوتوت و  لامعتـسا  تیعونمم  رب  ینبم  يراـبخا  یهاـگهاگ 
ددرگ یم  حرطم  لاوس  نیا  دوش ، یم  ییاهاضف  نینچ  زا  ناناوج  طسوت  هک  یلابقتسا  زین  رهش و  حطـس  رد  اه  هناخ  هوهق  لمات  لباق  دادعت  هب  هجوت  اب  .دراد 

؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم  ییاه  دمایپ  هچ  اه  هناخ  هوهق  مان  هب  ییاه  ناکم  رد  نایلق  ندیشک  تیعونمم  یتسارب  هک 

هک نیا  .تسا  هدـش  هتفرگ  راک  هب  یعامتجا  رگید  ياه  هصرع  رد  زین  ردـخم و  داوم  اب  هزراـبم  هزوح  رد  هک  تساـه  لاـس  یفذـح ، يا و  هزراـبم  درکیور 
ببس هکلب  درک ، دهاوخن  نک  هشیر  ار  لکشم  اهنت  هن  دنزادرپب ، وکابنت  نوتوت و  لامعتـسا  عوضوم  اب  یبلـس  دروخرب  هب  یماظتنا  ياهورین  ییاضق و  عجارم 

زا یخرب  نایلق  ندیـشک  یتقو  .دش  دهاوخ  نآ  زا  سپ  یفنم  ياهدـمایپ  يراکهزب و  ياه  قوتاپ  اه و  هورگ  يریگ  لکـش  ناناوج ، عمجت  ندـش  ینیمزریز 
هک ییاه  ناکم  رد  ناهنپ و  تروص  هب  ار  ییاه  لفحم  ناناوج  زا  هورگ  نیا  دش ، دهاوخ  ببس  رما  نیا  میوش ، عنام  ار  اه  هناخ  هوهق  رد  ناناوج 
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بکترم ار  يراوخ  بورشم  ردخم و  داوم  لامعتـسا  ریظن  رگید  میارج  نایلق  ندیـشک  هناهب  هب  دنهد و  لیکـشت  دراد ، دوجو  نآ  رب  يرتمک  تراظن  ناکما 
ثحب اهنت  هن  زورما  .درک  راکنا  ناوت  یمن  ار  يرما  نینچ  عوقو  نس ، نیا  هب  طوبرم  تاناجیه  يژرنا و  حطـس  ندوب  ـالاب  ندوب و  ناوج  لـیلد  هب  هک  دـنوش 
ثعاب رازاب ، رد  لوصحم  نیا  زا  يدیدج  عاونا  روهظ  هلیـسو ، نیا  زا  فرـص  هدافتـسا  رانک  رد  هکلب  هدش ، لیدـبت  یعامتجا  لضعم  کی  هب  نایلق  ندیـشک 

.تسا هدش  يا  هظحالم  لباق  یعامتجا  هدیدپ  کی  ندروخ  مقر 

متـسیس تسرد  هیلخت  مدع  هجیتن  رد  نآ  دیلوت  زاب  دیلوت و  و  ینویفا » رکفت   » هک ینامز  ات  تسیچ  نایلق  لامعتـسا  هب  ناناوج  شیارگ  یلـصا  لیلد  دید  دیاب 
اـضاقت دشاب ، هتـشاد  دوجو  هعماج  رد  يریذپ و ...  تیلوئـسم  مدع  رورپ ، داتعم  ياه  هداوناخ  تینما ، ساسحا  مدع  یعامتجا ، ياه  تیامح  مدع  یناجیه ،
یسیلپ ياهدروخرب  اب  هلئـسم  تروص  ندرک  كاپ  هنرگو  مینک  نک  هشیر  ار  اه  تلع  نیا  دیاب  ام  .تشاد  دهاوخ  دوجو  مه  داوم  هنوگ  نیا  فرـصم  يارب 

هلئسم نیا  هب  ینیلاب  ناسانش  ناور  ناسانش و  هعماج  دیاب  .دنک  کمک  تالضعم  هنوگ  نیا  يا  هشیر  لح  هب  دناوت  یمن 
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، هزرابم درکیور  هک  ارچ  درک ؛ عفر  ییاسانش و  يا  هشیر  ار  لکـشم  دیاب  تسیچ و  نایلق  هب  ناوناب  ًاریخا  ناناوج و  شیارگ  تلع  دننادب  ات  دننک  ادیپ  دورو 
نیا یلصا  عوضوم  .تسا  ندز  هناوج  دعتسم  زونه  تسا و  هدنام  یقاب  كاخ  رد  شیاه  هشیر  هک  دنام  یم  یتخرد  عطق  دننام  هب  اه  تلع  یبای  هشیر  نودب 

اب دـیابن  ام  یهتنم  .تسا  یعامتجا  یگدـنز  یعیبط  هجیتن  اه  يراـجنهبان  زا  یخرب  دوجو  .میزاـس  راـجنه  هب  ار  هعماـج  دارفا  ماـمت  میناوت  یمن  اـم  هک  تسا 
اه و هناخیاچ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدینش  رما  ناسانـشراک  زا  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  میوش  یعامتجا  ياه  يراجنهان  نیا  نتفر  الاب  ببـس  تسردان  تامادقا 

.(1) تسا ریذپ  ناکما  تاحیرفت  ریاس  اب  ینیزگیاج  ورگرد  اه  نآ  یلیطعت  دنتسه و  ریذپ  تیلووسم  يوق و  یتیریدم  مزلتسم  اه  هناخ  هوهق 

ناناوج ناناوجون و  نایم  رد  نایلق  فرصم  يدصرد  عویش 37  مود : 

دودح نیب  رد  نایلق  فرصم  عویش  تفگ : ناهفصا  قورع  بلق و  تاقیقحت  زکرم  تایناخد  لرتنک  دحاو  لووسم 
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ربارب ود  دودح  هک  نایلق  رد  نیتوکین  دایز  نازیم  هب  نینچمه  يو  .تسا  لسن  نیا  تمالـس  يارب  يدـج  يرطخ  روشک ، ناناوج  ناناوجون و  زا  دـصرد   37
يارب نایوجدوس  هک  نیا  رب  دـیکات  اب  يو  .تسا  روآدایتعا  تدـش  هب  اـما  درادـن ؛ ناـسنا  ندـب  يارب  يررـض  نیتوکین  تفگ : درک و  هراـشا  تسا ، راـگیس 

هب راک  نیا  ندرک  یتعنـص  رطعم و  يوکابنت  اب  اـه  نآ  دوزفا : دـنا ، هدز  تسد  يراـک  ره  هب  هنیمز  نیا  رد  دوخ  ياـهالاک  شورف  ناـیلق و  لامعتـسا  جـیورت 
.دننک یم  هدافتسا  راک  نیا  يارب  زین  یعامتجا  ياه  هکبش  زا  یتح  دنا و  هتخادرپ  ناناوجون  ناناوج و  بذج 

نیناوق و لاـمعا  ناـهاوخ  تسا ، هدـش  هتخیر  زین  نارتـخد  ناـنز و  يارب  یموـمع  راـظنا  رد  ندیـشک  ناـیلق  یتـشز  حـبق و  هک  نیا  ناـیب  اـب  سانـشراک  نیا 
ياه بسچرب  زا  هدافتسا  لاس و  زا 18  رتمک  دارفا  يارب  نایلق  هب  نتشادن  یسرتسد  هتسب ، ياه  طیحم  رد  نایلق  لامعتـسا  تیعونمم  دننام  ییاه  تیدودحم 

(1) .دش نآ  ياه  تکاپ  يور  رب  هدنهد  رادشه 

لمع ات  فرحزا  . 3

رس اهرهش  نالک  گرزب  کچوک و  ياه  ناتسوب  هب  یتقو 
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شدوخ رود  ار  یهورگ  هک  ییوکابنت  لاغز و  دود ، و  تسا ؛ نایلق  دـنک ، یم  هجوت  بلج  هک  يریوصت  نیرتزراب  میور ، یم  هوک  هب  هتفه  رخآ  ای  مینز  یم 
.تسا هدرک  عمج 

چیه هک  يوش  یم  هجاوم  یجراخ  ياهوکابنت  راگیـس و  فلتخم  ياه  لدم  زا  ییابیز  باذـج و  نیرتیو  يراذـگ  یم  اپ  هک  ییاذـغ  داوم  هاگـشورف  ره  رد 
.درادن دوجو  ینس  هورگ  چیه  يارب  نآ  هضرع  يارب  یتیدودحم 

یفنـص دحاو  رد  نایلق  هضرعاب  اما  درادن  یتفلاخم  یفنـص  دحاو  رازه  ود  زا  شیب  رد  یناخد  داوم  عیـسو  مجح  نیا  هضرع  اب  ارچ  نکاما ، رب  تراظن  هرادا 
!؟ دراد لکشم  هطوبرم 

شورف يارب  نیرتیو  تشپ  نآ  زا  رت  شیب  لدـم و  زا 100  شیب  اه  هاگـشورف  زا  یخرب  رد  ارچ  تسا  عونمم  رگا  عونمم و  ای  تسا  دازآ  ناـیلق  نیا  هرخـالاب 
.دنتشاذگ

نایلق یتقو  اما  میـشاب ؛ هتـشاد  تراظن  نآ  رب  میناوت  یم  دریذپ ، ماجنا  صاخ  یناکم  رد  هناخ و  زا  نوریب  نایلق  لامعتـسا  لحم  هک  ینامز  ات  تسا  رکذ  لباق 
؟ دنک تراظن  نآ  رب  دهاوخ  یم  یسک  هچ  تفر  اه  هناخ  هب  اه 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
اب فیرشلا ،) هرس  سدق   ) یماما هیقف  نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

زاغآ یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاـعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  ناـگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف 
.تسا هدومن 

: همانمارم
هب هجوت  اب  و  یمالسا ، مولع  هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسسوم 

، یعامتجا تانایرج  تابـصعت و  زا  رود  هب  یملع و  افرـص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعـص  ددـعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاـعف  زکارم  یگدـنکارپ  ددـعت و 
ات دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یمامت  يوس  زا  هتفای  راشتنا  هدـش و  دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاـق «  رد  یحرط  يارجا  ياـنبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ،

نابز هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم  بلاطم و  و  نیصصختم ، يارب  یشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرس  ینغ و  يا  هعومجم 
.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
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...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3
 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4

www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5
...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6

يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7
...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8

( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9
( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10

: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
رد ار  ام  هک  یناراوگرزب  همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عجارم  رتاـفد  نوچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

.مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد 
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